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اخبار قصيرة

آالن عون في مقابلة خاصة:

أي تعاطي عسكري مع ايران سيأخذنا الى قطع العالقات العسكرية مع أميركا
حزب هللا يتمتع بشرعية شعبية ويمثل شريحة من اللبنانيين
وموجود داخل المؤسسات
مؤتمر سيدر لم يأت سوى بوعود مالية ومساعدات للبنان لم
تتحقق حتى اآلن

ب�يروت ـ وك��االت :يف مقابلة خاصة مع آالن
عون النائب يف الربملان اللبناني من تكتل (لبنان
القوي) اج��راه داود ب��ور صحت ،اج��اب آالن عون
على أه��م القضايا واملشاكل احلالية يف لبنان
واملنطقة بالقول :إن اه��م التحديات األساسية
اليت ستواجه لبنان يف املرحلة املقبلة هی مالیة
واقتصادیة ولبنان یمر بظرف اقتصادی ومالي
حساس ج��دا هناك اوال انكماش على املستوى
اإلق��ت��ص��ادي كبري وث��ان��ي��اً ه��ن��اك مشكلة على
املستوى املالي.
وحول مدى حتقق التوقعات من مؤمتر سيدر
قال :باستثناء الوعود بإلتزامات مالية ومساعدات
للبنان مل يتحقق بعد شيء.
وح����ول م����دى ت��أث�ير ال��ض��غ��وط األم�يرك��ي��ة
على العالقة مع ح��زب اهلل  ،ق��ال :لن تؤثر هذه
الضغوط ،وقد أبدينا هذا املوقف مباشرة للجانب
األمريكي وحنن نعترب حزب اهلل هو شريك يف
لبنان وهو فريق لبناني منتخب وميثل شرحية
م��ن اللبنانيني وه���و م��وج��ود داخ����ل امل��ؤس��س��ات
واخلالف األمريكي مع حزب اهلل مرتبط بأسباب
خارجية هلا عالقة بإسرائيل وهلا عالقة بالصراع

يف املنطقة ال���ذي حي��ص��ل ب�ين اي����ران م��ن جهة
وحلفاءها وأمريكا وحلفاءها من جهة اخرى
وحن��ن ال نريد زج ه��ذه اخل�لاف��ات اخلارجية يف
الداخل اللبناني وهلذا السبب حنن نريد احلفاظ
على وحدتنا الداخلية واحلفاظ على استقرارنا
الداخلي وال نريد حتويل لبنان من جديد إىل
ساحة صراع خارجي وهذا موقفنا احلقيقي.
وح��ول زي���ارة الرئيس ع��ون إىل موسكو ،قال:
ال���زي���ارة ه��ي ج���زء م��ن عملية مت��ت�ين ال��ع�لاق��ات
بني لبنان وروسيا من جهة وأيضا ايصال تصور
لبنان وفكرة لبنان فيما خيص الشؤون اإلقليمية
األساسية ومنها موضوع األزمة يف سوريا ومنها
أزمة النازحني وطبعا البحث يف العالقات الثنائية
بني لبنان وروسيا.
وحول إدراج اجلناح السياسي حلزب اهلل على
الئ��ح��ة اإلره����اب ال�بري��ط��ان��ي��ة ،ق���ال :حن��ن سبق
وقلنا وعلقنا أننا ال نوافق على هذا الشيء وقلنا
أن حزب اهلل كحزب سياسي له شرعية شعبية
وميثل شرحية من اللبنانيني وشريك أساسي
داخل اجملتمع اللبناني وداخل اجملتمع السياسي
وداخ��ل املؤسسات اللبنانية وال جي��وز انكار هذا

ال��ش��يء أو إس��ق��اط ه��ذا احل��ق مب��ا ميثل شعبيا
بسبب خ�لاف��ات إقليمية وخارجية بينه واي��ران
وبني اجملتمع الدولي وهذا املوضوع جيب فصله
عمليا وهذه املقاربة اليت حتصل من بعض الدول
حنن ال نتفق معهم على ذلك.
وح����ول حت��ري��ر األراض�����ي ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة احملتلة
بعد ق��رار ترامب بشأن اجل���والن ،وق���ال :رغ��م أن
املؤسسات الدولية والشرعية الدولية والقوانني
الدولية تلقت صفعة كبرية من هذا القرار ألنه
ق��رار أح��ادي يتجاوز كل القوانني الدولية من
ناحية إعالن أحادي لسيادة دولة على دولة اخرى،
وم���ن امل��ؤك��د أن��ن��ا س���وف نبقى متمسكني بكل
الوسائل مبا فيها الوسائل الدبلوماسية من أجل
استعادة احلقوق ،وأي توازن قوة ميكن أن خيلقه
أي بلد ميكنه من إستعادة حقوقه الن اجملتمع
ال��دول��ي م��ع األس���ف ع��رض مصداقيته للخطر
من خالل مقاربات أحادية وغري عادلة يقوم بها
والتعاطي مبكيالني مع دول املنطقة.
وحول ما إذا طال هكذا قرار األراضي اللبنانية،
قال :سيكون موقفنا موقف رفض وكما رفضنا
ذل��ك لسوريا ال نقبل ذل��ك للبنان وأعتقد أن
اللبنانيني مل يقصروا حتى يف معركة واحدة
مت خ��وض��ه��ا ع��ل��ى أراض��ي��ه��م م��ع ك��ل اجل��ي��وش
الغريبة اليت دخلت إىل أراضيه وحتديدا أيضا
مع إسرائيل.
وحول تقييم موقع املقاومة ،قال :هناك منطق
قوة واملقاومة ليست هدف حبد ذاته وهي وسيلة
للوصول إىل هدف ،وال ميكن أن يكون هذا اهلدف
هو إجياد مقاومة أبدية سرمدية واهلدف هو أن
يكون هناك محاية للحقوق واسرتجاع للحقوق
ومحاية للبلد ،وهل��ذا السبب أعتقد أن عناصر
ال��ق��وة ال�تي مسحت ب��أن يكون هناك ت���وازن قوة
وت���وازن ردع على احل��دود اللبنانية مع إسرائيل
جيب استثمارها حلماية لبنان واستعادة حقوقه

يف كل مكان اليت هي معرضة للخطر وتوظيف
ذلك فيما خيص مصلحة لبنان من ناحية أن
يكون لبنان ليس ضعيفا ميكن أن يفرض عليه
أشياء وأن يكون لديه وسائل قوة ت��ردع أية غاية
غريبة تريد أن تتعرض هلا كان ذلك بسيادته
واستقالله أو بالتعدي عليه وأعتقد أن هدفها
جيب أن ينحصر يف الدفاع عن لبنان وهذا الشيء
األساسي وهذا التوازن جيب أن يبقى موجودا عند
حزب اهلل لكي يبقى عمليا حيافظ على حد أدنى
من اإللتفاف الوطين حوله.
وح��ول العالقات اللبنانية السورية احلالية،
قال :حنن نتعاطى مع هذا العالقات بشكل نريد
أن حنافظ على احلد األدنى وحدتنا كلبنانيني
وعدم حتويل هذا املوضوع إىل خالف وحنن نعرف
أن هناك إنقسام لبناني حول عملية التعاطي مع
النظام يف سوريا على خلفية األزمة اليت حصلت
وعلى خلفية اإلنقسام العربي الذي حصل حول
القضية السورية فحاولنا قدر اإلمكان أن حنافظ
على قواسم مشرتكة داخل احلكومة اللبنانية
لعدم تعريضها لإلنقسام.
وحول منع مساعدات الصليب األمحر الدولي
إىل اهلالل األمحر االيراني ،قال عون :مل أطلع
على هذا املوضوع صراحة من قبل ولكن أعتقد
أن هذا شيء ال ميكن ربطه بالعقوبات ألن هذا
موضوع إنساني وه��ذه كارثة إنسانية وع��ادة يف
الكوارث اإلنسانية أينما حتصل يف العامل كل
البلدان تتطلع إىل مساعدة بعضها البعض وال
جيوز ربط البعد اإلنساني بالسياسي وهنا اخلطأ
الذي حيصل.
أعتقد أن ايران فرضت نفسها كقوة إقليمية
ك��ب�يرة وه���ذا م��ا ي��س��ت��درج ك��ل امل��ش��اك��ل اليت
تعاني منها عمليا وم��ا قلته ع��ن ح��زب اهلل من
عناصر القوة اليت حيافظ عليها جيب مراعاتها
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واجمللس العسكري يحقق مطلب ًا جديد ًا لها

الخارجية العراقية تكشف محاور مباحثات
وزيرها في األردن

املعارضة السودانية تطالب بمشاركة مدنيني في اجمللس الرئاسي

برهم صالح يدعو حملاربة
«البعث الصدامي» ومنع
عودته للعراق

جوبا تعلق على اإلطاحة بالبشير ومصير اتفاق السالم
متظاهرون يقتحمون منزل الرئيس السوداني المخلوع

الحكيم :تحالف اإلصالح يؤسس
لمشروع وطني كبير

بغداد ـ وكاالت :دعا الرئيس العراقي برهم صاحل،
األح��د ،إىل حماربة «البعث الصدامي» وع��دم اتاحة
اجمل��ال لعودته إىل ال��ب�لاد ،م��ؤك��داً على ض���رورة منع
ظهور «االستبداد».
وحبسب «السومرية ن��ي��وز» ،ق��ال ص��احل يف كلمة
له خالل زيارته املقربة اجلماعية لضحايا األنفال يف
بادية السماوة إن «ال��ع��راق اجلديد جيب أن ال ينسى
وال يتناسى تلك اجلرائم ال�تي أرتكبت حبق الشعب
العراقي بكل مكوناته» ،مضيفاً «نعد العراقيني بأن
نكون يدأ واحدة ملنع االستبداد واالنتصار لذوي ضحايا
النظام املباد».
وتابع صاحل ،أن «االنتصار للمظلومني واالنتصار
للحق يتطلب منا يف العراق اجلديد أن نؤكد على
أسسنا وث��واب��ت��ن��ا الوطنية يف منع ظ��ه��ور االس��ت��ب��داد
وحم���ارب���ة ال��ب��ع��ث ال��ص��دام��ي وع���دم إت��اح��ة اجمل���ال له
للعودة إىل البالد ،وإنصاف ذوي الضحايا واالنتصار
حلقوق املظلومني واحمل���روم�ي�ن» .جدير بالذكر أن
رئيس اجلمهورية برهم صاحل وصل ،صباح األحد (14
نيسان  ،)2019إىل حمافظة املثنى .من جانبها أكدت
وزارة الداخلية العراقية ،أن القيادات العليا واألجهزة
الرقابية يف الوزارة تعمل «بصورة مهنية» على حماربة
مجيع أشكال الفساد املالي واإلداري.
واشارت وزارة الداخلية العراقية ،األحد ،إىل حتقيق
«إجن���ازات مهمة» بشأن ذل��ك ،فيما بينت أن اختيار
ال��ق��ي��ادات األم��ن��ي��ة يف وتكليفها ب��امل��ن��اص��ب اإلداري����ة
والعسكرية خيضع جلملة شروط وضوابط.
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اخل���رط���وم ـ وك�����االت :أع��ل��ن رئ��ي��س ح��زب
امل��ؤمت��ر ال��س��ودان��ي عمر ال��دق�ير أن املعارضة
ستزود رئاسة اجمللس العسكري بقائمة من
أمساء شخصيات مدنية للمشاركة يف اجمللس
الرئاسي االنتقالي مع اجمللس العسكري وعقب
اجتماع بني اجمللس العسكري ووفد من جتمع
املهنيني السودانيني وقوى معارضة أخرى.
وأش����ار ال��دق�ير إىل أن اجملتمعني طالبوا
اجمللس العسكري حبكومة مدنية بصالحيات
تنفيذية ك��ام��ل��ة .وأع��ل��ن ال��رئ��ي��س اجل��دي��د
للمجلس العسكري االنتقالي يف السودان عبد
التوجه لتأليف حكومة
الفتاح الربهان عن
ّ
مدنية بالتشاور مع القوى السياسية.
ويف أول بيان بعد تس ّلمه رئاسة اجمللس تعهّد
الربهان بأن تستمر الفرتة االنتقالية اجلديدة
لعامني حبد أقصى ،كما أعلن إلغاء حظر
التجوّال وأمر بإطالق سراح كل احملتجزين

مبوجب قانون ال��ط��وارئ .وأعلن الربهان حل
حكومات ال��والي��ات ،وأن��ه ستتم مالحقة كل
املسؤولني عن الفساد وحماكمة املتورطني
يف قتل األبرياء .وكان الربهان َق ِبل استقالة
رئيس جهاز األم��ن واملخابرات صالح القوش،
وأص�����در ق�����راراً أط��ل��ق مب��وج��ب��ه س����راح مجيع
الضباط الذين محوا املتظاهرين ،كما دعا
قوى إعالن احلرية والتغيري إىل اجتماع األحد.
وأعلنت املعارضة السودانية ثالثة شروط
لفض اعتصامها أم���ام مقر ال��ق��ي��ادة العامة
املطالب اليت طرح ْتها
للقوات املسلحة ،ونصت
ُ
«ق��وى إع�لان احل��ري��ة والتغيري» على ضما ُن
عملية النقل ال��ف��وري للسلطة إىل حكومة
مدنية انتقالية ،عرب اجمللس القيادي لقوى
إعالن احلرية والتغيري ،كما مشلت إلغاء أي
قرارات تعسفية من قيادات ال متثلها وال متثل
الشعب والتحفظ على كافة رم��وز السلطة

املاضية من املتورطني يف جرائم ضد الشعب.
يف ال���س���ي���اق ح���ق���ق اجمل���ل���س ال��ع��س��ك��ري
االنتقالي يف السودان ،األحد  14أبريل/نيسان،
مطلبا جديدا للقوى املعارضة يف السودان.
ون��ق��ل��ت وك����االت أن��ب��اء ع��ن وزارة اإلع�ل�ام
السودانية ،تأكيدها على أن اجمللس العسكري
االنتقالي ،لبى أب���رز مطلب لقوى املعارضة
السودانية ،بإلغاء القوانني املقيدة للحريات.
وأضافت ال���وزارة أن اجمللس العسكري قرر
ال��س��م��اح لكافة األج��ه��زة اإلع�لام��ي��ة مب��زاول��ة
كافة أعماهلا من دون قيود.
وك��ان��ت ق���وى «إع��ل�ان احل��ري��ة والتغيري»
ق���د أص�����درت ب��ي��ان��ا م��ش�ترك��ا م��س��اء السبت
عقب اإلع�لان عن تشكيل اجمللس العسكري
االنتقالي اجلديد احلاكم يف السودان ،عددت
فيه قائمة املطالب اليت تقدمت بها للمجلس
العسكري .وأك��دت القوى من جديد أنه «ال
تراجع عن مطالب الثورة ،وال جمال للقبول
بالوعود دون األفعال ،فاعتصاماتنا بالعاصمة
القومية أم���ام ال��ق��ي��ادة العامة ل��ق��وات شعبنا
املسلحة وقبالة مقار حامياتها ووحداتها يف
أقاليم السودان قائمة ولن تنفض ،وإضرابنا
وعصياننا املدني مستمر حتى متام الوصول،
وإع��ل�ان احل��ري��ة وال��ت��غ��ي�ير وب���ن���وده وال��وث��ائ��ق
املكملة والسياسات البديلة اليت أقرها هي اليت
حتكم عمل الفرتة االنتقالية ومهامها».
وش��ه��د ال��س��ودان خ�لال ال��ي��وم�ين املاضيني
تطورات كبرية ،حيث أعلن الفريق أول عوض
بن عوف وزير الدفاع ونائب الرئيس السوداني
عمر البشري بيان القوات املسلحة باعتقال عمر
البشري والتحفظ عليه يف مكان آم��ن ،وب��دء
الفرتة االنتقالية ملدة عامني.
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إضراب األسرى الفلسطينيني يدخل يومه السابع وسلطات العدو تضغط إلنهائه

في أول اجتماع للحكومة ...عباس يدعو إلى مواجهة صفقة القرن
قوات االحتالل تعتقل  13فلسطينيا بينهم
محافظ القدس

ال��ق��دس احملتلة ـ وك���االت :ق��ال الرئيس الفلسطيين حممود
عباس إن القضية الفلسطينية أمام مهمات صعبة أوهلا صفقة القرن
مؤكداً أ ّال دولة فلسطينية من دون القدس.
ويف مستهل اجتماع للحكومة اجلديدة جدد ع ّباس تأكيد وجوب
استعادة الوحدة الوطنية بني غزة والضفة الغربية.
وأدت احلكومة الفلسطينية اجل��دي��دة اليمني القانونية أم��ام

الرئيس الفلسطيين حممود عباس يف مقر الرئاسة يف رام اهلل السبت.
من جانبها دعت فصائل املقاومة الفلسطينية يف بيان هلا االحد
اىل تشكيل حكومة وحدة وطنية حتظى بتوافق الكل الوطين وحتضر
النتخابات شاملة .يف سياق آخر اعتقلت قوات العدو الصهيوني13 ،
مواطناً فلسطينيا ،بينهم حمافظ القدس عدنان غيث ،خالل محلة
مداهمات يف مناطق خمتلفة يف الضفة الغربية احملتلة.
وذكرت وكالة «فلسطني اليوم» نقال عن مصادر حملية قوهلا:
إن قوات العدو اعتقلت طفلني من منزليهما يف منطقة رأس العاروض
ببلدة سعري مشال شرق اخلليل.
واعتقل جنود العدو ْ
شابي من منزل ْيهما يف مدينة دورا جنوب
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غرب اخلليل .واعتقلت قوات العدو الصهيوني  5مواطنني من مدينة
القدس احملتلة بينهم حمافظ القدس عدنان غيث.
كما أصيب صياد فلسطيين ،األحد ،برصاص زوارق العدو الصهيوني
احلربية أثناء ممارسة عمله ببحر مشال مدينة غزة .ويف سياق منفصل
اقتحمت قوات العدو الصهيوني صباح األحد ،مدرسة للثانوية العامة
وسط إطالق النار وقنابل الغاز جنوب مدينة نابلس يف الضفة احملتلة.
وذك���رت م��ص��ادر حملية ،ب��أن ع��دد م��ن ق��وات ال��ع��دو اقتحمت مدرسة
«عوريف» للثانوية العامة جنوب نابلس ،وقامت بإطالق النار وقنابل
الغاز املسيل للدموع بشكل مكثف صوب الطلبة واملعلمني.
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اليمن ..تدمير مدرعة وآلية ملرتزقة العدوان قبالة عسير
صنعاء ـ وكاالت :دمر اجليش واللجان الشعبية ،األحد ،مدرعة وطقما عسكريا ملرتزقة
اجليش السعودي قبالة عسري.
وأفاد مصدر عسكري بإعطاب مدرعة وطقم ملرتزقة اجليش السعودي قبالة منفذ علب
يف عمليات للجيش واللجان الشعبية .وكانت وحدة ضد الدروع التابعة للجيش واللجان
الشعبية قد متكنت ،السبت ،من تدمري طقم حممل باملرتزقة ومصرع من على متنه قبالة
منفذ علب .إىل ذلك أفشل اجليش واللجان الشعبية السبت ،زحفا واسعا ملرتزقة اجليش
السعودي قبالة جنران وكبدوهم خسائر فادحة .وأفاد مصدر عسكري أن مرتزقة اجليش
السعودي نفذوا زحفا واسعا استمر لساعات ومبساندة الطريان ومصحوبا بتمشيط مكثف
مبختلف األسلحة على موقع الشبكة العسكري.
وأك��د املصدر أن اجليش واللجان الشعبية متكنوا من إحباط الزحف وقتل وإصابة
العشرات من مرتزقة اجليش السعودي وتدمري آليات كما مت اغتنام عتاد حربي.

جراء مخاوف أمنية ..وفد صهيوني يلغي زيارته للبحرين
املنامة ـ وك��االت :كشفت وسائل إعالم إسرائيلية أن وف��داً إسرائيلياً من رجال أعمال
وموظفني حكوميني ألغوا األحد زيارتهم للبحرين وذلك يف أعقاب خماوف أمنية.
وحتدثت هذه الوسائل عن إلغاء الزيارة على ضوء إعالن الربملان يف البحرين رفضه زيارة
اإلسرائيليني وعلى ضوء احتجاجات أخرى يف شوارع العاصمة املنامة.
وحبسب «رويرتز « فإن الوفد كان يعتزم حضور مؤمتر تنظمه (الشبكة العاملية لريادة
األعمال) اعتبارا من  15نيسان /أبريل احلالي.
وقال جوناثان أورمتانز رئيس (الشبكة العاملية لريادة األعمال) يف بيان أُرسل إىل رويرتز
«رغم أننا أبلغنا الوفد اإلسرائيلي أنه سيكون حمل ترحيب ،إال أنه قرر هذا صباح األحد عدم
احلضور بسبب خماوف أمنية ولعدم التسبب يف أي إزعاج للدول الـ  180األخرى املشاركة».
املعارض البحريين من لندن جعفر حسابي قال «إذا خرج قرار منع الوفد اإلسرائيلي من
دخول البحرين من الربملان فهذا مي ّثل رأي الشعب البحريين على الرغم من أنه ال مي ّثل
اال النظام البحريين وخاصة يف القضايا الداخلية ،وإذا خرج الربملان بتنديد ضد الوفد
يعب أيضاً عن رأي الشعب البحرين الذي يصر على عدم التطبيع مع
اإلسرائيلي فهذا ّ
«إسرائيل» بالرغم من هرولة النظام للتطبيع معها».

برملان أوروبا يطالب السعودية بإطالق سراح األمير غزاالن
الرياض ـ وكاالت :طالبت جلنة حقوق اإلنسان بالربملان األوروبي ،ولي العهد السعودي
األمري «حممد بن سلمان» بإطالق سراح األمري «سلمان بن عبدالعزيز» ،امللقب باألمري
«غزاالن» ،املعتقل يف سجن احلائر منذ أكثر من  15شهرا ،دون توجيه تهمة له.
وكانت مصادر كشفت العام املاضي ،أن أحد أسباب اعتقال األمري «غزاالن» ،هو تعبريه
عن رأيه يف جمريات احلكم ببالده ،وبسبب «غرية ابن سلمان» منه نظرا لعالقته الواسعة
بزعماء أوروبا .املصادر قالت حينها ،إن الرئاسة واخلارجية الفرنسية تدخال يف األزمة.
األم�ير ،كما جاء بالتقرير ،فقد وقعت مشادة بينهم وبني حراس ولي العهد ،مت على
إثرها ضرب األمري «غزاالن» واحتجازه ومل يُسمع عنه منذ ذلك الوقت.
وأوضحت الصحيفة أنه ألقي القبض على وال��د األم�ير «سلمان» هو اآلخ��ر ،بعد هذه
الواقعة بيومني ،وفق ما نشر موقع «بي بي سي».

السلطات املغربية تحبس سويسري ًا  10سنوات بتهمة قتل
سائحتني أوروبيتني
الرباط ـ وكاالت :أصدرت حمكمة مغربية األحد ،قرارا بالسجن  10سنوات على مواطن
سويسري لصلته جبرمية مقتل سائحتني إسكندنافيتني يف منطقة أمليل قرب مراكش
وسط املغرب يف ديسمرب املاضي.
وقالت وكالة «املغرب العربي» لألنباء ،إن «املواطن السويسري نيكوال ( يبلغ من العمر
 33عاما) ،أدين بتهمة تكوين عصابة إلعداد وارتكاب أفعال إرهابية تهدف للمس اخلطري
بأمن الدولة وتقديم املساعدة عمدا ملن يرتكب أفعاال إرهابية وتدريب أشخاص من أجل
االلتحاق بتنظيم إرهابي واإلشادة بأفعال وأعمال إرهابية».
وعثرت السلطات املغربية ،على لويزا فيسرتاجر جيسبريسن ( 24عاما) من الدمنارك،
ومارن أوالند ( 28عاما) من النرويج ،مقتولتني يف منطقة جبلية سياحية قرب مراكش
وس��ط املغرب يف ديسمرب ع��ام  .2018وأش���ارت السلطات انها ألقت القبض على املواطن
السويسري الذي حيمل اجلنسية الربيطانية يف أواخر شهر ديسمرب .وأضافت الوكالة،
إن «النيابة العامة لدى حمكمة االستئناف بالرباط أحالت  25مشتبها بهم إىل القاضي
فيما يتعلق مبقتل السائحتني األوروبيتني ،من بينهم مواطن سويسري آخر حيمل اجلنسية
اإلسبانية ،مبوجب ملتمس يهدف إىل التحقيق معهم حول أفعال إرهابية».

الجيش يبعد  15كيلو متر ًا عن مركز طرابلس ..وحفتر يلتقي السيسي

منظمة الصحة العاملية 121 :قتيال في معارك محيط
العاصمة الليبية

طرابلس ـ وكاالت :أعلنت منظمة الصحة العاملية أن  121شخصا قتلوا و 561أصيبوا
منذ بدء زحف اجليش الوطين بقيادة حفرت على العاصمة الليبية يف الرابع من أبريل.
ودان مكتب املنظمة يف ليبيا يف تغريدة على تويرت «اهلجمات املتكررة على طواقم
العالج» وسيارات اإلسعاف يف طرابلس .من جهته ،حتدث مكتب األمم املتحدة لتنسيق
الشؤون اإلنسانية عن نزوح  13ألفا و 500شخص بينهم  900مت استقباهلم يف مراكز
اإليواء.إىل ذلك أعلن اجليش الوطين بقيادة حفرت أ ّن بعض وحداته تبعد مسافة 15
كيلو م�تراً عن مركز العاصمة طرابلس .آمر غرفة عمليات طرابلس ،عبد السالم
احلاسي ،أعلن تقدّم القوات من  7حماور جتاه العاصمة الليبية.
وقت التقى فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي األحد يف القاهرة
تأتي هذه التطورات يف ٍ
املشري خليفة حفرت قائد اجليش الوطين «لبحث مستجدات وتطور األوضاع يف ليبيا».
وكان املتحدث العسكري باسم اجليش بقيادة حفرت ،أمحد املسماري ،قال يف وقت
سابق إن التقدّم ّ
باتاه العاصمة طرابلس سيتواصل حتت غطاء ّ
جوي حتى دخوهلا
لطرد من وصفهم بامليليشيات .يف هذه األثناء ،طالب جملس النواب اللييب يف بنغازي
بضرورة رفع حظر التسليح عن اجليش بقيادة حفرت .هذا وقال الناطق باسم اجليش
الوطين اللواء أمحد املسماري خالل مؤمتر صحفي مساء السبت إن هناك خطوطا
مفتوحة من تركيا ومالطا جوا وحبرا لدعم جمموعات طرابلس بالسالح واملقاتلني.
وأضاف املسماري أن رحالت جوية مباشرة من تركيا إىل مصراتة تنقل مسلحني من
«جبهة النصرة» قاتلوا يف سوريا ،قائال إن عدد املقاتلني األجانب يف ازدياد ،حسب زعمه.

