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العميد سريع :نمتلك مخزون سالح إستراتيجي ونهدي إنجازاتنا للشعب اليمني الصامد

اليمن يكشف عن الصواريخ واملس ّيرات التي استهدفت مواقع سعودية

جرحى مدنيين بينهم امرأة
وثالثة أطفال في قصف للعدوان
بالحديدة

صنع��اء ـ وكاالت :ق��ال املتح��دث باس��م
القوات املسلحة اليمنية العميد حييى سريع
إن منظوم��ة «ق��دس» الصاروخي��ة اجلدي��دة
ه��ي عب��ارة ع��ن صواري��خ جمنح��ة ك��روز م��ن
صناع��ة ميني��ة.
ولف��ت س��ريع ،يف مؤمت��ر صحف��ي ،إىل وج��ود
جي��ل ثال��ث م��ن منظوم��ة ب��ركان مل يكش��ف
عن��ه رغ��م دخول��ه اخلدم��ة خ�لال املرحل��ة
الس��ابقة.وذكر ّ
أن تس��مية املنظومة «قدس»

ه��ي تأكي��د للموق��ف الثاب��ت جت��اه القضي��ة
الفلس��طينية.
كم��ا أك��د س��ريع أن الق��وات املس��لحة
اليمني��ة متتل��ك خمزون��ا اس�تراتيجيا م��ن
الصواري��خ الباليس��تية واجملنح��ة والطائ��رات
املسرية يكفي لالستمرار يف الصمود لسنوات.
وتوج��ه العمي��د س��ريع يف إجي��ازه الصحف��ي
االربع��اء ،بالتحي��ة للش��عب اليم�ني ال��ذي
يصن��ع بصم��وده وتضحيات��ه ملحم��ة تارخيي��ة
وه��و يق��دم قواف��ل الش��هداء ويدع��م اجلبه��ات.
وق��ال «إجنازاتن��ا العس��كرية نهديه��ا إىل
الش��عب اليم�ني ونق��ول ل��ه ثقت��ك أيه��ا
الش��عب باملؤسس��ة العس��كرية والتفاف��ك
ح��ول املدافع�ين ع��ن الدي��ن والوط��ن والكرامة

والس��يادة أح��د أه��م أس��باب الصم��ود « ..الفت��ا
إىل أنه بهذه اإلجنازات تتعزز الثقة والوحدة
والتالحم بني أفراد الشعب اليمين ومنتسيب
املؤسس��ة العس��كرية.
واض��اف «م��ن دواع��ي الفخ��ر واالعت��زاز أن
هذه الصناعات واإلنتاج احلربي تأتي يف ظل
العدوان واحلصار الذي يتعرض له اليمن»..
موضح��ا أن الصناع��ة العس��كرية اليمني��ة
م��رت بع��دة مراحل وصو ً
ال إىل مرحلة اإلنتاج
والتطوي��ر وبع��د أن اس��تكملت كاف��ة املراح��ل
التأسيس��ية.
وأك��د العمي��د س��ريع أن الصناع��ات
العس��كرية دلي��ل عل��ى م��ا ميتلك��ه اليم��ن م��ن
ق��درات وكف��اءات متس��لحة باإلمي��ان وواثق��ة

بنص��ر اهلل ومدرك��ة حلج��م اخلط��ر ال��ذي
يته��دد اليم��ن.
وأشار إىل أن» ما يتعرض له شعبنا اليمين
ه��و ج��زء م��ن املؤام��رة عل��ى أمتن��ا بأكمله��ا
وإننا اليوم يف خط املواجهة املتقدم مع أعداء
األمة وأدواتهم من العمالء واخلونة».
وق��ال « إن توجهن��ا حن��و تطوي��ر الصناع��ة
العس��كرية يع��ود إىل م��ا يتع��رض ل��ه اليم��ن
ش��عباً وأرض��اً م��ن ع��دوان ،األم��ر ال��ذي جيعلنا
أم��ام مس��ؤولية ،حتت��م علين��ا ض��رورة العم��ل
عل��ى التص��دي للع��دوان بش��تى الوس��ائل
الدفاعي��ة املمكن��ة «.
يف الس��ياق كش��ف قس��م الصناع��ات
العس��كرية للق��وات املس��لحة اليمني��ة ع��ن
ق��درات وممي��زات طائرت��ي صم��اد 3وصم��اد1
اهلجومي��ة واالس��تطالعية.
وق��ال متح��دث الق��وات املس��لحة يف مؤمت��ر
صحف��ي ،الثالث��اء ،تعليق��ا عل��ى مش��اهد مت
بثه��ا يف املؤمت��ر ،إن» طائ��رة صماد  3هجومية
مب��دى يص��ل م��ن  1500إىل 1700ك��م ومت
جتريبه��ا بع��دة عملي��ات ناجح��ة اس��تهدفت
مط��ارات س��عودية وإماراتي��ة».
وأض��اف العمي��د س��ريع» ميك��ن أن تنفج��ر
طائرة صماد  3اهلجومية من أعلى إىل أسفل
أو تصط��دم مباش��رة باهل��دف وحتت��وي عل��ى
موضحا أن
كميات مناسبة من املتفجرات»،
ً
طائ��رة صم��اد  3متت��از بتكنولوجي��ا متط��ورة
حبي��ث ال تس��تطيع املنظوم��ات اإلعرتاضي��ة
كشفها.
كما ُ
كش��ف يف املؤمتر عن مميزات طائرة
صماد  1واليت هي طائرة مسرية إستطالعية
تس��تطيع الوص��ول إىل أكث��ر م��ن 500ك��م
وهل��ا ق��درة عل��ى رص��د األه��داف مباش��رة إىل
غرف��ة العملي��ات.
وأظه��رت مش��اهد لطائ��رة قاص��ف ك��ي 2
اهلجومي��ة وه��ي حتل��ق يف األج��واء ألول م��رة
من��ذ دخوهل��ا خ��ط املواجه��ة ،باإلضاف��ة إىل
حتلي��ق طائ��رة راص��د االس��تطالعية.
التتمة يف الصفحة 11

بريطانيا وفرنسا توافقان على إرسال قوات إضافية إلى سوريا

«اإلحصاء» 13 :مليون ًا تعداد الفلسطينيني في العالم

إستشهاد  12مدني ًا جلهم أطفا ًال في إعتداءات
التكفيريني بريفي حماه ودير الزور

تقرير حقوقي :إستشهاد  16طف ًال فلسطيني ًا
في غزة خالل  6أشهر
العدو الصهيوني يشن حملة مداهمات واعتقاالت في الضفة الغربية

الجيش السوري يدمر عربات إلرهابيي« جبهة النصرة» في محيط بلدة الهبيط
دمش��ق ـ وكاالت :ذك��رت صحيف��ة «ذي غاردي��ان» الربيطاني��ة أن بريطاني��ا وفرنس��ا
وافقت��ا عل��ى إرس��ال ق��وات إضافي��ة إىل س��وريا لس��د الف��راغ النات��ج م��ن خف��ض الوالي��ات
املتح��دة ع��دد قواته��ا يف الب�لاد.
ونقل��ت الصحيف��ة ع��ن مس��ؤولني أمريكي�ين «ع��زم باري��س ولن��دن عل��ى زي��ادة ع��دد
قواتهم��ا اخلاص��ة يف س��وريا بنس��بة ت��راوح ب�ين  10و 15يف املئ��ة».
وقالت ّ
إن جملة «فورين بوليسي» األمريكية وصفت اخلطوة الربيطانية والفرنسية
بالـ «انتصار الكبري» لفريق الرئيس األمريكي دونالد ترامب لألمن القومي.
يف املقاب��ل ،كش��فت الصحيف��ة الربيطاني��ة ع��ن الرف��ض األملان��ي للطل��ب األمريك��ي
بنشر قوات برية يف سوريا .ويأتي ذلك يف وقت أرسل اجليش الرتكي تعزيزات عسكرية
جدي��دة لوحدات��ه املرابط��ة عل��ى احل��دود م��ع س��وريا .ويف ه��ذا الس��ياق ،أف��ادت وكال��ة
«األناض��ول» الرتكي��ة ب��أن دفع��ة جدي��دة م��ن اآللي��ات العس��كرية الرتكي��ة وصل��ت فج��ر
الثالث��اء إىل والي��ة ش��انلي أورف��ا املتامخ��ة لألراضي الس��ورية.
التتمة يف الصفحة 11

تحالف« سائرون» يمهل عبد املهدي عام ًا واحد ًا
بغ��داد ـ وكاالت :ص��وت برمل��ان إقلي��م كردس��تان ،األربع��اء ،باملوافق��ة
على منح الثقة ملس��رور الربزاني رئيس��ا حلكومة اإلقليم.
وض��م تش��كيل احلكوم��ة قوب��اد طالبان��ي نائبا لرئي��س حكومة اإلقليم،
وفرنس��ت أمحد وزيرا للعدل ،وريبري أمحد وزيرا للداخلية ،وأورت ش��يخ
جناب وزيرا للمالية ،حسبما نقل موقع «السومرية نيوز».
واخت�ير س��امان برزجن��ي وزي��را للصح��ة ،وت��االن مح��ة وزي��را للرتبي��ة،
ودان��ا عب��د الكري��م وزي��را لإلعم��ار ،وساس��ان عون��ي وزيرا للبلدي��ات ،وداود
رش��يد وزي��را للتخطي��ط ،وأرام ق��ادر وزي��را للتعليم ،وحممد س��عيد وزيرا
للثقافة .كما مت التصويت لكويس��تان حممد لوزارة العمل ،وعبد اهلل
حممود لوزارة الشهداء ،وبيكرد طالباني لوزارة الزراعة ،وكمال مسلم
لوزارة التجارة ،وجوهر عبد املسيح لوزارة النقل واملواصالت ،وبيتشوان
ص��ادق ل��وزارة األوق��اف ،وكم��ال حمم��د ل��وزارة الكهرباء.فيم��ا بقي��ت
حقيب��ة الث��روة الطبيعي��ة خالي��ة إىل اآلن .يف س��ياق آخ��ر أعل��ن حتال��ف
«س��ائرون» يف الع��راق ،ال��ذي يتزعم��ه مقت��دى الص��در ،أن��ه من��ح حكوم��ة
رئي��س ال��وزراء ،ع��ادل عب��د امله��دي ،مهل��ة زمني��ة مل��دة ع��ام واح��د ،وبعده��ا

الق��دس احملتل��ة ـ وكاالت :أع��د اجله��از املرك��زي الفلس��طيين لإلحص��اء تقري��را بتع��داد
الفلس��طينيني يف الع��امل ،وذل��ك مبناس��بة الي��وم العامل��ي للس��كان ،ال��ذي يص��ادف اخلمي��س 11
يولي��و /مت��وز .وق��ال تقري��ر اجله��از املرك��زي إن تعداد الفلس��طينيني يف العامل بلغ حنو  13مليون
نس��مة يف نهاية النصف األول من العام اجلاري ،من بينهم  5مليون فلس��طيين يف دولة فلس��طني
ينقس��مون ب�ين  2/53ملي��ون ذك��ر و 2/45ملي��ون أنث��ى.
وأش��ار تقرير اإلحصاء إىل أن عدد س��كان الضفة الغربية  2/99مليون نس��مة ،بينما عدد س��كان
قطاع غزة  1/9مليون نس��مة.
وذك��ر التقري��ر أيض��ا أن نس��بة األف��راد يف الفئ��ة العمري��ة م��ن  0إىل  14عام��ا يف منتص��ف ع��ام
 2019بلغت حوالي  ،%38من جممل السكان ،بواقع  %36يف الضفة الغربية و %42يف قطاع غزة.
وح��ول الكثاف��ة الس��كانية ،ق��ال التقري��ر إنه��ا مرتفع��ة بش��كل ع��ام ،إذ تبل��غ حن��و  826ف��ردا ل��كل
كيلوم�تر مرب��ع يف قط��اع غ��زة ،و 528ف��ردا ل��كل كيلوم�تر مرب��ع يف الضف��ة الغربي��ة.
إىل ذل��ك تواص��ل ق��وات االحت�لال اإلس��رائيلي انتهاكاته��ا واعتداءاته��ا على الفلس��طينيني وال
س��يما األطف��ال حي��ث وث��ق تقري��ر حقوق��ي فلس��طيين استش��هاد  16طف�لا يف قط��اع غ��زة احملاص��ر
خ�لال النص��ف األول م��ن الع��ام اجل��اري ج��راء اعت��داءات لق��وات االحت�لال.
وأوضح التقرير الذي أصدره مركز امليزان حلقوق اإلنسان االربعاء وفق ما ذكرت وسائل إعالم
فلس��طينية أن  1233طف�لا فلس��طينيا أصيب��وا خ�لال النص��ف األول م��ن الع��ام اجل��اري أغلبيته��م
خالل مشاركتهم يف مسريات العودة وكسر احلصار يف قطاع غزة إضافة إىل اعتقال  17آخرين
خالل الفرتة نفسها .وأشار التقرير إىل أن احلصار املفروض على القطاع منذ سنوات يؤثر بشكل
كب�ير عل��ى األطف��ال ألنه��م األكث��ر عرض��ة لالعت��داءات اإلس��رائيلية معت�برا أن اس��تمرار كي��ان
االحت�لال بانته��اك قواع��د القان��ون الدول��ي واإلنس��اني “انع��كاس طبيع��ي لعج��ز اجملتم��ع الدول��ي
ع��ن القي��ام بواجبات��ه القانوني��ة األخالقي��ة جت��اه الفلس��طينيني يف األراض��ي الفلس��طينية احملتل��ة
وخاص��ة يف قط��اع غ��زة” .ودع��ا التقري��ر اجملتم��ع الدول��ي إىل التح��رك الف��وري لوق��ف االنته��اكات
واالعت��داءات املس��تمرة لق��وات االحت�لال والعم��ل عل��ى حماس��بة مس��ؤولي الكي��ان اإلس��رائيلي على
جرائمهم حبق الفلس��طينيني .من جانب آخر ش�� ّنت قوات العدو الصهيوني ،فجر األربعاء ،محلة
��ات واس��عة يف من��ازل الفلس��طينيني بالضف��ة الغربي��ة احملتلة.وأف��ادت مص��ادر
اعتق��االت ومداهم ٍ
فلس��طينية ،أ ّن ق��وات الع��دو اعتق��ل  4ش��بان ،واقتادته��م إىل منطق��ة جمهول��ة.
واعتقلت قوات العدو شابني بعد دهم منزليهما وتفتيشهما يف قرية حوسان غرب بيت حلم.
يذكر أن قوات العدو الصهيوني ّ
تشن عمليات اعتقال ليلية يومية ،تطال خمتلف حمافظات
تعسفي.
الضفة الغربية احملت ّلة ،ويت ّم خالهلا اعتقال مواطنني بشكل ّ

القوات العراقية تلقي القبض على اثنني من الدواعش غرب بغداد

برملان كردستان العراق يمنح الثقة
لحكومة مسرور بارزاني
س��يكون التقيي��م ،لك��ن بش��كل ع��ام ف��إن أداء احلكوم��ة يف الف�ترة املاضي��ة
كان ضعيف��ا ،خاص��ة يف ملف��ي اخلدم��ات ومكافح��ة الفس��اد .وق��ال
عض��و جمل��س الن��واب العراق��ي ع��ن حتال��ف «س��ائرون» ،س�لام الش��مري،
إن «الش��عب العراق��ي وص��ل إىل قناع��ة بض��رورة تب�ني احلكوم��ة خط��وات
إصالحي��ة ملموس��ة س��ريعة قب��ل الدخ��ول يف مس��ار يضعه��ا ورئيس��ها
يف وض��ع ح��رج» .وذك��ر الش��مري ،يف بي��ان نقلت��ه وس��ائل إع�لام عراقي��ة،
أن «الش��عب م��ل م��ن الوع��ود وإعط��اء التوقيت��ات دون تنفي��ذ حقيق��ي
خاص��ة مبج��ال اخلدم��ات ال�تي بات��ت حباج��ة إىل اس��تنفار كام��ل م��ن
وزارات ومؤسس��ات عدي��دة» .وأض��اف« :عل��ى رئي��س ال��وزراء وحكومت��ه
التعام��ل الواقع��ي م��ع مطال��ب اجلماه�ير وع��دم اعتباره��ا ردة فع��ل عل��ى
نق��ص به��ذا اجلان��ب أو ذاك ب��ل العم��ل على تنفيذها بش��كل واضح بدون

ترقي��ع أو حل��ول مؤقت��ة» .كم��ا ذك��ر أن «حتال��ف س��ائرون ،ه��و املمث��ل
احلقيق��ي لقطاع��ات واس��عة م��ن الش��عب وسيس��تمر بالضغ��ط الواض��ح
عل��ى احلكوم��ة بس��رعة لتنفي��ذ م��ا التزم��ت ب��ه ولن يصرب عل��ى إعطائها
توقيت��ات أخ��رى» .وأش��ار الش��مري إىل أن حتالف��ه «أعط��ى م��دة زمني��ة
لعبد املهدي مدتها عام واحد وبعدها س��يكون التقييم ،لكن بش��كل عام
ف��إن أداء احلكوم��ة يف الف�ترة املاضي��ة كان ضعيف��ا ،خاص��ة يف ملف��ي
اخلدم��ات ومكافح��ة الفس��اد» .ميداني��اً ألق��ت الق��وات العراقي��ة القب��ض
على إرهابيني اثنني أحدهما متزعم يف تنظيم “داعش” خالل عمليات
هل��ا غ��رب بغداد.
وقال��ت خلي��ة اإلع�لام األم�ني يف بي��ان نقل��ه موق��ع الس��ومرية ني��وز
“م��ن خ�لال عملي��ة اس��تباقية متكن��ت ق��وة تابع��ة لوكال��ة االس��تخبارات
والتحقيق��ات االحتادي��ة م��ن الق��اء القبض على متهمني اثنني ينتميان
لعصاب��ات داع��ش اإلرهابي��ة غ��رب بغ��داد” مبين��ة أن أحدهم��ا كان
متزعم��ا يف التنظي��م اإلرهاب��ي يف مدين��ة الفلوج��ة.
وكان��ت ق��وات األم��ن العراقي��ة املش�تركة أطلق��ت قب��ل ثالث��ة أي��ام
عملية عسكرية لتطهري املناطق الغربية يف العراق من فلول اإلرهابيني
أطلق��ت عليه��ا اس��م “إرادة النص��ر” تش��مل املناط��ق احملص��ورة ب�ين
حمافظات صالح الدين ونينوى واألنبار إىل احلدود العراقية السورية.
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اخبار قصيرة
شركة موزيال تتخذ قرار ًا مفاجئ ًا ضد أبو ظبي بسبب «تقارير تجسس إلكتروني»

اإلمارات تحتجز معتقلي رأي منذ سنوات رغم انتهاء محكوميتهم
وكاالت :كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش ،عن استمرار السلطات األمنية اإلماراتية ،باحتجاز
معتقلني انتهت فرتة حمكومياتهم منذ سنوات.
وقالت املنظمة الدولية ،مساء الثالثاء ،إن «السلطات اإلماراتية حتتجز  5سجناء إماراتيني على
األقل رغم أنهم أنهوا حمكوميتهم منذ ما بني سنة و 3سنوات ،وقال نشطاء إماراتيون إن الرجال ال
يزالون وراء القضبان لـ «املناصحة» دون أساس قانوني واضح».
وحكم على  3من الرجال بالسجن  3سنوات ،وسنتني إىل  5مخس سنوات بتهم تتعلق بأمن الدولة يف
ُ
أعقاب ما يبدو أنها حماكمات جائرة عامي  2014و.2016
واملعتقلون هم «الناشط الرقمي أسامة النجار؛ وخليفة ربيعة وعثمان الشحي ،الناشطان الرقميان
والعضوان يف مجعية اإلص�لاح ،وه��ي حركة سياسية إسالمية غري عنيفة مسجلة قانونا ،حظرتها
اإلمارات عام  2014على أنها «إرهابية» ردا على االضطرابات يف تونس ومصر وأماكن أخرى؛ باإلضافة
إىل بدري البحري وأمحد املال ،وهما ناشطان هلما صالت باجلمعية».
من جهة اخرى قررت شركة «موزيال» ،صاحبة حمرك البحث فايرفوكس ،منع حكومة اإلمارات
من أن تصبح واحدة من حراسها يف جمال أمن اإلنرتنت ،وذلك استنادا إىل تقارير من «رويرتز» بشأن
برنامج إماراتي للتجسس اإللكرتوني.
وقالت موزيال يف بيان ،الثالثاء ،إنها ترفض مسعى اإلمارات ألن تصبح حارسا معرتفا بها دوليا ألمن
اإلنرتنت ومفوضة للتصديق على سالمة املواقع ملستخدمي فايرفوكس.

الدفاع القطرية تعلن تصادم طائرتي تدريب عسكريتني
الدوحة ـ وكاالت :أعلنت وزارة الدفاع القطرية تصادم طائرتي تدريب عسكريتني ،ومتكن قائديهما
من اخلروج بسالم باستخدام الكرسي القاذف.
وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع ،صباح األربعاء ،أنه «وأثناء رحلة تدريبية حدث تصادم بني طائرتي
تدريب ،ومتكن قائدا الطائرتني من اخلروج ساملني باستخدام الكرسي القاذف».
ومل تذكر وزارة الدفاع القطرية متى وقع حادث التصادم ،وال أي تفاصيل أخرى عن احلادث.

الحكومة املغربية تفشل في إلغاء تقاعد الوزراء

الرباط ـ وكاالت :فشل رئيس احلكومة املغربي ،سعد العثماني ،يف إلغاء تقاعد ال��وزراء ،الذي أثار
جدال واسعا يف املغرب نظرا للمصاريف الطائلة اليت يكلفها من خزينة الدولة.
وأكد العثماني ،خالل حلوله ضيفا على جملس املستثمرين ،أنه حاول إيقاف تقاعد الوزراء لكنه
مل يستطع القيام بذلك ،وقال« :أردت إيقاف ذلك ،ولو كان األمر بيدي ألوقفته منذ اليوم األول».
ودعا رئيس احلكومة املستشارين الربملانيني إىل تعديل القانون الذي يؤطر تقاعد الوزراء والعمل على
إلغائه ،وفق جريدة «هسربيس» املغربية.
وخبصوص تقاعد الربملانيني ،أوضح رئيس احلكومة أنه رفض إنقاذ صندوق تقاعد الربملانيني من
حالة اإلفالس ،وأضاف»:أنا من قرر عدم دعم هذا الصندوق بسنتيم واحد ،ألنه يدخل ضمن اختصاصات
الربملان».
وأردف« :تقاعد الربملانيني هو القانون الوحيد الذي ال تعده احلكومة ،بل هو من اختصاص الربملان
يف جملسي النواب واملستشارين ،وبالتالي ميكنكم توقيفه مبقرتح قانون جديد».
وك��ان جملس النواب فشل يف إجي��اد موقف موحد من قضية صندوق تقاعد الربملانيني ،يف ظل
تفاعله مع احلملة الشعبية املفتوحة والعرائض اإللكرتونية اليت تعرتض على منح ممثلي الشعب
تقاعداً عن سنوات واليتهم الربملانية.
ويثري تقاعد الوزراء جدال واسعا يف املغرب ،ألن املوظف أو األجري حيصل على تقاعد بعد أزيد من
 60عاما من عمره ،بينما يستفيد الوزير من تقاعد يصل إىل  40ألف درهم حتى لو أمضى بضعة أشهر
يف املسؤولية احلكومية.

السعودية تقدم منحة مالية ملصر

حريق هائل في كنيسة بالعاصمة املصرية القاهرة
القاهرة ـ وك���االت :نشب صباح األرب��ع��اء ،حريق ضخم ،بكنيسة» األن��ب��ا ب��وال» يف ح��دائ��ق القبة
بالعاصمة املصرية القاهرة.
وحبسب وسائل اإلعالم املصرية ،تلقت غرفة عمليات احلماية املدنية بالقاهرة ،بالغا بنشوب حريق يف
كنيسة «األنبا بوال» حبدائق القبة وعلى الفور انتقلت سيارات اإلطفاء ملكان احلريق.
وأفاد مصدر أمين بالقاهرة ،أنه مت الدفع بـ 10سيارات حملاولة السيطرة على النريان بكنيسة «األنبا
بوال» حبدائق القبة بالقاهرة .وتابع املصدر ،إىل أنه مل يتم حتديد سبب احلريق حتى اآلن.
يف حني قالت صحيفة «األه��رام» املصرية ،إن «سبب احلريق ماس كهربائي يف التكييف مما أدى
الشتعال النريان».
من جانب آخر وقعت مصر واململكة العربية السعودية ثالث اتفاقيات متنح مبوجبها الرياض للقاهرة
 125مليون جنيه مصري.
ومشلت االتفاقيات ،حبسب وك��ال��ة األن��ب��اء السعودية «واس» التوقيع م��ع شركة «أي إف جي
هريميس» للتأجري التمويلي مببلغ  75مليون جنيه وهي إحدى شركات اجملموعة املالية «هريميس»،
وشركة «يو أي فاينانس» إحدى الشركات العاملة يف جمال التمويل املتناهي الصغر مببلغ  25مليون
جنيه ،وشركة جلوبال « »leaseوهي إحدى الشركات العاملة يف جمال التأجري التمويلي بالسوق
املصري مببلغ  25مليون جنيه.

الدفاع الفرنسية توضح سبب وجود صواريخ تابعة لها في ليبيا
وك��االت :قالت وزارة اجليوش الفرنسية إن صواريخ «جافلني» اليت عثر عليها يف ليبيا كان من
املفرتض أن تستخدمها وحدة فرنسية ملكافحة اإلرهاب يف ليبيا.
وأضاف الوزارة األربعاء إن احلكومة الفرنسية كانت قد اشرتت صواريخ جافلني اليت عثر عليها يف
قاعدة للمقاتلني يف ليبيا من الواليات املتحدة لكن مل يكن اهلدف هو بيعها أو نقلها إىل أي طرف يف
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وذكرت الوزارة يف بيان أرسلته للصحفيني أن اهلدف من الصواريخ كان «احلماية الذاتية لوحدة
عسكرية فرنسية أُرسلت للقيام بعمليات ملكافحة اإلرهاب».
وأضافت «كانت األسلحة معطوبة وغري صاحلة لالستعمال وكانت خمزنة بشكل مؤقت يف مستودع
متهيدا لتدمريها».
يف نهاية حزيران/يونيو ،عثرت قوات موالية حلكومة الوفاق الوطين على ثالثة صواريخ جافلني
مضادة للدبابات يف قاعدة تابعة لقوات حفرت.

