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ومصرع جميع أفراد طاقمه

أنصارالله :تدمير زورق حربي
لقوى العدوان قبالة ميدي
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صنعاء ـ وكاالت :أعلنت أنصاراهلل اليمنية،
األرب� �ع ��اء ،ت��دم�ير زورق ح��رب��ي ت��اب��ع ل�ل�ع��دوان
ال �س �ع��ودي وم�ق�ت��ل مج�ي��ع اف� ��راد ط��اق�م��ه بعد
استهدافه قبالة سواحل ميدي.
وأك��د مصدر يف ال�ق��وات البحرية والدفاع
ال �س��اح �ل��ي يف اجل� �ي ��ش وال� �ل� �ج ��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة
م �ص��رع مج �ي��ع م ��ن ك� ��ان ع �ل��ى م�ت�ن ال � ��زورق
املستهدف.
وت��أت��ي ه ��ذه العملية ب�ع��د ع �ش��رة أي� ��ام من
العملية النوعية اليت نفذتها القوات البحرية
داخ ��ل ميناء ج�ي��زان دم ��رت خ�لاهل��ا ع ��ددا من
زوارق حرس احلدود السعودية كانت راسية يف
امليناء.
ويف غ �ض��ون ذل ��ك ش��ن س�ل�اح اجل ��و املسري
وال �ق��وة املدفعية للجيش وال�ل�ج��ان الشعبية
األربعاء عملية مشرتكة على جتمعات للغزاة
واملرتزقة يف الساحل الغربي.
وأكد مصدر عسكري أن سالح اجلو املسري
ووح��دة املدفعية استهدفت بعملية مشرتكة
جتمعات للغزاة واملرتزقة يف الدريهمي بالساحل
الغربي .وكان سالح اجلو املسري قد شن يف وقت
هجوما جوياً على معسكر
سابق من االربعاء
ً
عنربة بـ الساحل الغربي بطائرة « قاصف ،« 1
وأك��د مصدر بسالح اجلو حينها بأن اهلجوم
اجلوي استهدف جتم ًعا للغزاة ومرتزقتهم يف
املعسكر.
يُذكر أن س�لاح اجل��و املسري وق��وة اإلسناد
املدفعي للجيش واللجان الشعبية نفذت الـ
 7م��ن الشهر احل��ال��ي عملية مشرتكة على
جت�م�ع��ات ل �ل �غ��زاة وامل ��رت ��زق ��ة مش ��ال النخيلة
ب��ال �س��اح��ل ال �غ ��رب ��ي وك� �ب ��دوه ��م خ �س��ائ��ر يف
العديد والعتاد ،ومتت العملية بعد رصد دقيق
لتحركاتهم .إىل ذلك دمر اجليش واللجان
الشعبية ،منتصف ليل الثالثاء/األربعاء ،ثالث
آل �ي��ات عسكرية م�ت�ن��وع��ة ،يف منطقة قطابة
بالساحل الغربي.
وأك��د مصدر عسكري تدمري طقم وعربة
وناقلة ،بعبوات ناسفة ،جنوب املتيمة واحليمة
يف قطابة جببهة الساحل الغربي .كما أكد
امل �ص��در م �ص��رع وج� ��رح م��ن ك��ان��وا ع�ل��ى منت
اآلليات املستهدفة.
هذا وكسر اجليش واللجان الشعبية ،مساء
الثالثاء ،زح ًفا ملرتزقة العدوان يف جبهة نهم،
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طائرة قاصف  1تستهدف تجمعا للغزاة بالساحل الغربي
خسائر بشرية كبيرة في صفوف المرتزقة بانكسار زحف
لهم في نهم

يرا م��ن القتلى واجلرحى
موقعني ع ��ددًا ك�ب� ً
يف ص �ف��وف امل��رت��زق��ة .وأف� ��اد م �ص��در عسكري
أن اجليش وال�ل�ج��ان الشعبية ت�ص��دوا لزحف
مرتزقة العدوان باجتاه منطقة عيدة الشرقية
يف جبهة نهم.
وأك��د املصدر وق��وع خسائر بشرية كبرية
يف صفوف املرتزقة خالل زحفهم الفاشل الذي
استمر مدة  8ساعات.
كما لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي
األمريكي مصرعهم وأصيب آخرون األربعاء يف
عمليات عسكرية يف عدد من اجلبهات.
وأك��د مصدر عسكري أن اجليش واللجان
الشعبية ن �ف��ذوا عملية مباغتة على مواقع
املرتزقة يف تباب صفر احلنايا باملتون يف اجلوف
ما أسفر عن مقتل وجرح العديد منهم ،الفتاً
إىل تفجري آلية حمملة باملرتزقة بعبوة ناسفة
يف ج�ب�ه��ة امل �ه��امش��ة مب��دي��ري��ة خ ��ب وال�ش�ع��ف
ومصرع وإصابة من عليها.
وأضاف املصدر أن اجليش واللجان الشعبية
شنوا عملية هجومية على مواقع املرتزقة يف
مفرق الوازعية بتعز ما أدى إىل خسائر بشرية
يف صفوفهم ،الفتاً إىل مصرع عدد من الغزاة
بعملية هجومية على موقعني تابعني لقوات
العدوان يف حريب بـ نهم.
*احل �ك �ي �م��ي :ه ��دف ال�ت�ح��ال��ف ه��و تدمري
الدولة والكيان الوطين اليمين
من جانبه أكد الوزير املفوض يف الديوان
العام ل��وزارة اخلارجية اليمنية عبد اهلل سالم
احلكيمي أن ال �ع��دوان على اليمن م�ع��داً منذ
ف�ترة طويلة ،مشرياً إىل أن ال�ع��دوان هو حرب
ب��ال��وك��ال��ة خت��وض �ه��ا ب��ال��وك��ال��ة ال�س�ع��ودي��ة
واإلم� � ��ارات ب��ال�ن�ي��اب��ة ع��ن ال �ق��وى ال�غ��رب�ي��ة و»
إسرائيل» .وأضاف احلكيمي أن حقائق امليدان
يف اليمن تفصح عن وقائع مغايرة ملا يعلن عنها
التحالف السعودي.
وعن السياسية السعودية شرح الوزير املفوض
ق��ائ�ل ً
ا العقل السياسي ال��ذي يدير احلكم يف
السعودية ال يريد أن ينظر إىل اليمن كدولة
حرة ومستقلة ،مضيفاً «ما مل تغري السعودية
عقلها السياسي يف ما يتعلق بإدارتها للمشكلة
يف اليمن ستظل احل ��رب مستمرة فالدعاية
السياسية ال�تي يقوم عليها التحالف قائمة
على الكذب».

منطقة « اتفاق سوتشي» في إدلب خالية من «السالح الثقيل»

االحتالل يبني وحدات استيطانية جديدة جنوب بيت لحم
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التنظيمات اإلرهابية تعتدي بالقذائف على األحياء
السكنية في حلب

إدخال وقود إلى غزة و «السلطة» ترى أن أية
مساعدات يجب أن تمر عبرها

دمشق ـ وكاالت :دعا وزير اخلارجية الروسي ،سريغي الفروف ،الكيان الصهيوني للتق ّيد بقرارات
األمم املتحدة ،سواء املتعلقة مبكافحة اإلرهاب أو وضع مرتفعات اجلوالن ،وأبدى ارتياح موسكو لسري
تنفيذ اتفاق إدلب.
وح��ول موقف روسيا من أح��دث تصرحيات لنتنياهو ،خاصة فيما يتعلق ب��االع�تراف الدولي
بالسيطرة اإلسرائيلية على مرتفعات اجلوالن ،وكذلك تصميم تل أبيب على إحباط خطر الوجود
العسكري اإليراني يف سوريا قال الوزير الفروف :إن «وضع مرتفعات اجلوالن حمدد بدقة يف قرارات
جملس األم��ن ،وأي جت��اوز بهدف تغيري وضع هذه املرتفعات ،يعترب انتهاكا للقرارات الدولية.
ونتمنى من مجيع األطراف مبا فيها اإلسرائيلي التقيد مبضمون القرار  2254وختليص سوريا من
اإلرهاب يف أقصر وقت ممكن» .وأضاف :القضاء على التهديدات اإلرهابية يشكل أولوية .ووفقا هلذا
املعيار ،من الضروري احلكم على خمتلف اإلجراءات األخرى.
وحول رأي موسكو بسري تنفيذ االتفاق الروسي الرتكي بشأن إدلب؟ أعلن وزير اخلارجية الروسي
أن «املعلومات ال�تي تصل اجلانب الروسي تشري إىل االل�ت��زام الكامل باتفاقية اجلانبني الروسي
والرتكي حول منطقة منزوعة السالح يف إدلب .واملسؤولية األكرب يف هذا الوقت يتحملها اجلانب
الرتكي .املهلة تنتهي يف الـ  15من الشهر اجلاري .لكن يومني أو ثالثة ال تلعب دورا كبريا بقدر ما
تلعبه «فاعلية» التطبيق والوصول يف النهاية إىل منطقة منزوعة السالح فعليا».
هذا وتنتهي االربعاء املهلة احملددة يف اتفاق سوتشي الروسي  -الرتكي ،لسحب السالح الثقيل
التابع لكل اجملموعات املسلحة يف املنطقة املنزوعة السالح املُتفق على إنشائها.
العملية اليت ظ ّلت جممدة لفرتة طويلة ،انطلقت إعالمياً قبل أيام فقط ،وتركزت بوضوح يف
املناطق اليت تسيطر عليها «اجلبهة الوطنية للتحرير» ،فيما حتدثت بعض األوساط عن سحب
كل من»هيئة حترير الشام» (االسم املستحدث لـ»جبهة النصرة») و»حراس الدين» السالح الثقيل
أيضاً ،من دون أي تأكيد رمسي ،أو إعالمي عرب الصور والتسجيالت.
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الفروف متفائل باتفاق إدلب ويدعو الكيان الصهيوني للتقيد بالقرارات الدولية بشأن الجوالن

الكيان الصهيوني يمنع طالبة فلسطينية-أمريكية من دخول فلسطني احملتلة

القدس احملتلة ـ وك��االت :اعتقلت السلطات اإلسرائيلية الطالبة الفلسطينية ال�تي حتمل
اجلنسية األمريكية ،الرا قاسم  22عاما ،يف مطار تل أبيب ومنعتها من دخول االراضي الفلسطينية
عقابا هلا على أفكارها.
وقالت وزارة اخلارجية واملغرتبني الفلسطينية ،إن قيام السلطات اإلسرائيلية ،باحتجاز الطالبة
األمريكية الرا قاسم يف املطار« ،هو أبشع صور اإلرهاب السياسي ،الذي اعتادت» إسرائيل» ممارسته
ضد أبناء شعبنا الفلسطيين واملتضامنني معه طيلة عقود».
وأضافت اخلارجية يف بيان صحفي ،األرب�ع��اء ،أن السلطات اإلسرائيلية مل تكتف بذلك ،بل
مارست «االبتزاز الرخيص على الطالبة األمريكية قاسم» ،عندما طالبها وزير الشؤون االسرتاتيجية
جلعاد أردان باالعتذار عن «دعم مقاطعة إسرائيل».
وتابعت اخلارجية أن «جتربة القاسم تربز حجم االحنياز األمريكي األعمى لـ» إسرائيل» ،لدرجة
التخلي عن حقوق املواطنة األمريكية ،اليت تعاني من أبشع اضطهاد سياسي ،وتكشف عنصرية
احلكومة اإلسرائيلية وأذرعها املختلفة جتاه الفلسطينيني واملتضامنني معهم».
وأشارت إىل أن «احلكومة اإلسرائيلية مل تقدم على حماكمة اجملرمني والقتلة من املستوطنني
حماكمة جدية ،بل توفر لعصاباتهم اإلرهابية كل الدعم واإلسناد».
ودعت وزارة اخلارجية واملغرتبني اجملتمع الدولي والدول «اليت تدعي احلرص على حقوق اإلنسان»،
أن «ختجل من صمتها وعدم مباالتها جتاه انتهاك السلطات اإلسرائيلية ملبادئ حقوق اإلنسان ،وأن
تدافع عن مصداقية مواقفها ومبادئها وتبادر إىل احتجاز ومالحقة عناصر املستوطنني اإلرهابية،
ومن ارتكبوا جرائم قتل حبق املواطنني الفلسطينيني ،ووضع أمسائهم على قوائم اإلرهاب».
من جانب آخر أعلنت حركة محاس دخول كميات من الوقود إىل غزة بتمويل من قطر عرب
معرب كرم أبو سامل التجاري .وأشارت احلركة اىل أن الوقود مت إدخاله عرب األمم املتحدة بسبب
الفراغ الذي تركته السلطة بتخليها عن واجباتها بل وبفرضها عقوبات على أهالي القطاع.
التتمة يف الصفحة 11

وقدم إقتراحاً للتقارب بني السلطة التشريعية والتنفيذية

من بينها تقليص عدد الوزارت ..أبرز شروط عبد املهدي للكتل بشأن تشكيل الحكومة
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ب �غ��داد/ن��اف��ع ال�ك�ع�بي  -ك�ش�ف��ت صحيفة
عربية ،االرب �ع ��اء ،ع��ن اب ��رز ش ��روط رئ�ي��س عبد
املهدي للكتل السياسية بشأن تشكيل احلكومة،
فيما اش��ارت اىل ان يف حال ممارسة أي ضغط
على عبد امل�ه��دي م��ن خ�لال ج�ه��ات داخلية أو
خارجية فإنه سيقدم استقالته ويشرح للعراقيني
سبب ذلك.
وذك� ��رت صحيفة ع��رب�ي��ة وف �ق �اً لتسريبات
حصلت عليها من مسؤول كبري يف احلكومة،
ان «رئيس الوزراء املكلف بتشكيل احلكومة عادل
عبد امل �ه��دي حصل على دع��م ح�ي��ال خطواته
لتشكيل حكومته اجلديدة ،خصوصاً من الكتل
السياسية ورجال الدين».
ونقلت الصحيفة عن املسؤول قوله ان «عبد
املهدي قدّم لزعماء كتل وقوى سياسية مسودة
يوجد فيها نقاط عدة اعتربها خطوطاً عريضة
ملواصلة جهود تشكيل حكومته وتقدميها يف
موعدها احملدد».
وحبسب املسؤول فأن من هذه النقاط تتضمن
أن حيدد الربنامج احلكومي من قبله هو (عادل
عبد امل �ه��دي) ،كونه م��ن سيتحمل مسؤولية
فشله أو جناحه.
كما تتضمن املسودة احتمال تقليص عدد
الوزارات إىل أقل من  22وأن تدمج بعض الوزارات

حزب بارزاني يبحث االنضمام إلى حكومة عبد المهدي

و ُتلغى أخ��رى ،وتستحدث مناصب أخ��رى مثل
ن��ائ��ب رئ�ي��س ال� ��وزراء ل �ش��ؤون اخل��دم��ات ونائب
رئيس الوزراء لشؤون األمن الوطين.
ومن بني النقاط اليت طرحها عبد املهدي أال
يتم التدخل يف ملف إقالة ال��وزراء أو وكالئهم

وك��ذل��ك ملف األم ��وال العراقية ال�تي ه��درت
نتيجة الفساد.
كما يص ّر رئيس احلكومة املكلف على أن
ترشيح الكتل ل �ل��وزراء ال يعين وج ��وب اختيار
أح��ده��م ،ف �ض�ل ً
ا ع��ن إم�ك��ان�ي��ة أن تسند بعض

الوزارات إىل مستقلني مثل الكهرباء والبلديات
والنفط واإلعمار واإلس�ك��ان .يضاف إىل ذلك
م�ن��ع أي ت��دخ��ل يف امل �ل��ف األم �ن�ي أو امل��ؤس�س��ة
ال�ع�س�ك��ري��ة ،خ�ص��وص�اً يف م��ا يتعلق مبناصب
قيادات األركان ورؤساء الفرق العسكرية وقادة
وم ��دراء ال�ش��رط��ة .ووف �ق �اً للمصدر نفسه ،فإن
«عبد املهدي اعترب املوافقة من القوى السياسية
ع�ل��ى امل �س��ودة ش��رط �اً أس��اس �ي �اً مل��واص�ل��ة م�ش��وار
تشكيل احلكومة والبدء بأعماهلا» ،مشريا اىل
انه «يف حال ممارسة أي ضغط عليه من خالل
جهات داخلية أو خارجية فإنه سيقدم استقالته
ويشرح للعراقيني سبب ذلك».
وكشف النائب عن ائتالف دولة القانون عبد
السالم املالكي ،االح��د امل��اض��ي ،عن «ضغوط»
متارسها جهات سياسية ،مل يسمها ،على رئيس
ال ��وزراء املكلف ع��ادل عبد املهدي إلع��ادة بعض
الوزارات املدجمة و»فرض» وزراء سابقني ،فيما
هدد تلك اجلهات بـ»كشفها» أمام الرأي العام
حبال مت الرضوخ لضغوطها.
ويف السياق ،قدم رئيس الوزراء «املكلف» عادل
عبد املهدي ،االربعاء ،اقرتاحا اىل الربملان لغرض
ال�ت�ق��ارب واالن�س�ج��ام ب�ين السلطة التشريعية
والتنفيذية وعدم عرقلة تشريع القوانني.
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اخبار قصيرة

لبنان :توقيف داعشي قبل تنفيذه عملية تفجير شمال البالد
ب�يروت ـ وك��االت :أوقفت شعبة املعلومات يف ق��وى األم��ن الداخلي اللبناني بعملية خاطفة
األربعاء يف عكار مشال لبنان املدعو (أ.ض) الذي ينتمي لتنظيم داعش بعد توفر معلومات حول
إيعاز التنظيم للمجندين له بتنفيذ عمليات إرهابية يف البلدان املقيمني فيها.
وبالتحقيق مع املوقوف اعرتف بأنه انتسب للتنظيم منذ  8أشهر وكان ينوي تنفيذ عملية
إرهابية يف لبنان بعد مبايعته ألبو بكر البغدادي .كما اعرتف أنه وقبل أن ينفذ عمليته بواسطة
ق��ارورة غاز منزلية ،طلب منه إعدادها كونها سهلة وموادها يف متناول اليد ،باشر بتحضريها
بصورة سرية للغايةّ ،
مت توقيفه قبل االنتهاء من جتهيزه العبوة.
ويف سياق متصل ،متكنت خمابرات اجليش اللبناني من توقيف الفلسطيين حسن نوفل امللقب
بـ»احلكيم» داخل خميم عبني احللوة جنوب لبنان ،وهو مطلوب من السطات اللبنانية على خلفية
تورطه بقضايا تزوير مرتبطة مبلفات أمنية أبرزها تزوير جواز سفر الشيخ أمحد السري املوقوف
وال��ذي حاول الفرار به قبل توقيفه يف العام  ،2015إىل جانب تزوير وثائق هوية وج��وازات سفر
للعديد من املطلوبني.

األردن :معبر نصيب سيفتتح عند االتفاق على جميع الترتيبات
ّ
احلدودي مع سوريا سيفتتح عندما تنتهي اللجان
عمان ـ وكاالت :أعلن األردن أن معرب نصيب
الفنية من االتفاق على مجيع الرتتيبات واإلجراءات الالزمة مبا خيدم املصلحة املشرتكة.
اللبناني جربان باسيل يف ع ّمان
األردني أمين الصفدي وبعد حمادثات مع نظريه
وزير اخلارجية
ّ
ّ
أشار إىل أ ّن حمادثات جلان البلدين اليت بدأت يف أيلول /سبتمرب أيلول املاضي مل تنته بعد من
الرتتيبات العملية.
وكانت احلكومة األردنية أعلنت يف 17أيلول /سبتمرب أن عمان ودمشق اتفقتا على استكمال
اإلج��راءات الفنية لفتح احل��دود بني البلدين ،يف وق� ٍ�ت كانت احلكومة السورية قد أعلنت فيه
أن معرب نصيب سيفتح األربعاء  10اكتوبر .وقالت الناطقة باسم احلكومة مجانة غنيمات إنه
ال موعد حمدداً إلعادة فتح معربي نصيب-جابر ودرعا-الرمثا ،موضحة أن اجلانبني اتفقا يف
اجتماعهما األخري على استكمال اإلجراءات إلعادة فتحهم.

مصر ..أحكام مشددة للمتهمني بقضية «تصوير قاعدة بلبيس الجوية»
القاهرة ـ وكاالت :قضت احملكمة العسكرية يف مصر بالسجن املؤبد على  9متهمني واملشدد
ما بني  5سنوات و 15سنة على  13آخرين ،وعدم اختصاص نظر الدعوى لـ 145متهما ،وبراءة
متهمني اثنني يف القضية املعروفة بـ»تصوير قاعدة بلبيس اجلوية».
ومشلت وقائع القضية ارتكاب املتهمني جرمية قتل نائب مأمور قسم شرطة فيصل بالسويس،
واستهداف سيارات اجليش بطريق مصر  -تريان ،واستهداف خط الغاز بشركة السويس للبرتول،
وقتل جنود القوات املسلحة خبدمة تأمني أسوان  -بدر السويس ،وغريها من االتهامات.
وتضمن قرار االتهام حصول املتهمني بوسيلة غري مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البالد
من خالل التقاط صور بواسطة هاتف حممول مزود بآلة تصوير لقاعدة بلبيس اجلوية ،متهيدا
الستهدافها ،كما كشفت األوراق وضع املتهمني عبوة ناسفة جبوار قصر القبة.
ووجهت النيابة للمتهمني خالل التحقيقات اتهامات السعي لدى مجاعة إرهابية مقرها خارج
البالد وااللتحاق جبماعة إرهابية ،ووضع عبوة ناسفة جبوار قصر القبة ،ومل تنفجر لعطل فين بها
وحماولة وضع عبوات متفجرة جبوار سجن املرج واعتناق أفكار تعتمد على تكفري احلاكم وتوجب
حماربته بدعوى أنه يعمل بقانون وضعي وهو الدستور».
من جانب آخر انطلقت فعاليات التدريب املصري السعودي املشرتك «تبوك  ،»4 -الذي تنفذه
عناصر من القوات املسلحة املصرية والسعودية ،ويستمر لعدة أيام يف نطاق املنطقة اجلنوبية
العسكرية  .وكانت عناصر من القوات الربية السعودية ،املشاركة يف التدريب قد وصلت إىل
مصر على مدار األيام املاضية ،حيث انتهت إجراءات االستقبال ودمج القوات املصرية والسعودية،
لتوحيد املفاهيم العملياتية وتنسيق اجلهود املشرتكة بني اجلانبني.
كما مت عقد العديد من احملاضرات النظرية والعملية ،لالستفادة من اخلربات القتالية لكال
اجلانبني ،وتنظيم معرضا لألسلحة واملعدات املشاركة يف التدريب ،ونفذت القوات املشاركة
العديد من الرمايات من أوضاع الرماية املختلفة ،باستخدام مقلدات املايلز .جدير بالذكر أن
القوات املسلحة املصرية والسعودية ،تنفذان العديد من التدريبات املشرتكة كان من أبرزها
التدريب البحري املشرتك (مرجان) ،والتدريب اجلوي املشرتك (فيصل) ،كما شاركت القوات
السعودية واملصرية يف تدريبات رعد الشمال ،ودرع اخلليج الفارسي وحتية النسر والنجم الساطع.

مصرع  4أشخاص وإصابة  20بانهيار مبنى في البحرين

املنامة ـ وكاالت :أعلنت وزارة الداخلية البحرينية ،مساء الثالثاء ،مصرع  4أشخاص وإصابة
 20آخرين ،جراء انهيار مبنى سكين يف العاصمة املنامة يف وقت متأخر الثالثاء.
وقالت ال��وزارة إنه مت العثور على ثالث جثث يف املوقع يف حي السلمانية يف املنامة ،وتويف
شخص يف املستشفى.
وأوضحت الوزارة يف تغريدات نشرتها على حسابها الرمسي يف موقع «تويرت»  »:ما يزيد عن
 11آلية للدفاع املدني و 15دورية أمنية و 60ضابطا وفردا و 19سيارة إسعاف ،باشرت إجراءاتها
إلنقاذ املصابني إثر انهيار مبنى سكين من طابقني يف منطقة السلمانية (أحد أحياء العاصمة
املنامة )» .وأض��اف��ت «املعلومات تؤكد نقل  20مصابا للمستشفى ت��راوح��ت إصاباتهم بني
متوسطة وبليغة» ،الفتة إىل تفعيل خطة اإليواء وتأمني املباني احمليطة .وقالت «إن املعلومات
األولية تشري إىل أن انهيار املبنى ناجم عن انفجار اسطوانة غاز عقب انتهاء اثنني من قاطين
الطابق الثاني من طهي الطعام واجلهات املختصة تتابع إجراءاتها يف موقع احلادث».

إعالم السلطة الجزائرية يهاجم جهاز االستخبارات
اجلزائر ـ وكاالت :شنت قناة «النهار» اجلزائرية هجوما حادا على جهاز االستخبارات ،وذلك
العتقاله أحد صحفييها بسبب مقال تضمن انتقادات لرئيس اجلهاز اللواء عثمان طرطاق.
وبثت القناة صورا تظهر جمموعة من األشخاص بالزي املدني وهم يعرتضون طريق الصحفي
إمساعيل جربال ،قبل أن يتم اقتياده حنو سيارة مدنية .ونقلت القناة عن مصدر قوله ،إن «جربال
تعرض للتوقيف بطريقة همجية ،وأن ذلك مت بأمر من قائد جهاز االستخبارات ،بسبب مقال
أزعجه».
ووفق «النهار» ،فإن جمموعة التحريات التابعة لالستخبارات كانت قد اتصلت بـ» جربال»
مباشرة بعد نشر املقال االثنني وهددت باعتقاله.
ويبدو أن تدخال على مستوى عال مت لإلفراج عن الصحفي التابع للقناة ،املقربة من الرئاسة،
واملؤيدة لسياسات الرئيس اجلزائري عبدالعزيز بوتفليقة.
وكتب مدير القناة أنيس رمحاني على صفحته على «تويرت» ،قائال« :اعتقال الزميل إمساعيل
جربال من طرف مصاحل املخابرات إنتهى ،وأشكر السلطات العليا اليت رفعت الظلم واختذت
اإلجراءات القانونية الالزمة» ،ثقيت يف الرئيس بوتفليقة كبرية».

