عربيات

الأحد  8حمرم 2019/9/8 - 1441

ال�سنة الثالثة والع�رشون  -العدد 6231

3

االحتالل يقصف مواقع للمقاومة الفلسطينية في غزة

اخبار قصيرة

إصابة صهاينة بجراح خطيرة في عملية طعن شرق قلقيلية

غموض حول وفاة عالم نووي مصري في املغرب ...والنيابة
تطالب بتشريح الجثة

تضرر مركبة عسكرية
ّ
اسرائيلية بعد استهدافها
بمسيرة فلسطينية
ّ
محكمة أوروبية تلغي قرارات إدراج
حركة حماس في قوائم اإلرهاب
شهداء وجرحى جراء قمع
العدو للمشاركين في مسيرات
العودة شمال القطاع

القدس احملتلة ـ وكاالت :أصيب ثالثة صهاينة
أح��ده��م جب��راح ح��رج��ة ،السبت ،يف عملية طعن
نفذها فيت فلسطيين على مدخل بلدة عزون شرق
مدينة قلقيلية مش��ال الضفة الغربية احملتلة.
وذك����رت وك��ال��ة «ص��ف��ا» الفلسطينية أن فتى
فلسطيين أص���اب  3م��ن املستوطنني طعناً على
مدخل بلدة عزون شرق قلقيلية ،مبينا أنه جرى
اعتقال املنفذ .وأش��ار املصدر إىل أن قوة عسكرية
كبرية هرعت إىل املكان .وتكررت عمليات الدهس
وال��ط��ع��ن يف ال��ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة وال���ق���دس احملتلة
م��ؤخ��راً رداً على انتهاكات اجليش الصهيوني
ومستوطنيه وعربدته على املواطنني اليت ال تكاد
تنتهي .وأك���دت صحيفة «ي��دي��ع��وت أح��رون��وت»
العربية ،أن املسعفني يعاجلون صبيا يف السابعة
عشر م��ن ع��م��ره يف ح��ال��ة خ��ط�يرة ،م��ص��اب بعدة
طعنات يف أحناء متفرقة من جسده ،ورجل يبلغ
من العمر  60عاما ،مصاب جبروح طفيفة.
مب�����وازاة ذل���ك ق��ال��ت وس��ائ��ل إع�ل�ام ال��ع��دو إن

أنقرة تعلن بدء الدوريات األميركية
التركية شمال شرقي سوريا

الدفاعات الجوية السورية
تسقط  3طائرات مسيرة
شمال غربي البالد
دمشق ـ وك���االت :تصدت ال��دف��اع��ات اجلوية
السورية لـ  3طائرات مسرية تابعة للمجموعات
التكفريية ح��اول��ت االع��ت��داء على أح��د امل��واق��ع
العسكرية يف سهل الغاب يف حمافظة محاة.
وق���ال م��ص��در ع��س��ك��ري ل��وك��ال��ة «س��ان��ا» إن»
وس��ائ��ط دف��اع��ن��ا اجل���وي ت��ص��دت م��س��اء اجلمعة
حملاولة اعتداء اجملموعات اإلرهابية املسلحة على
أحد مواقعنا العسكرية يف سهل الغاب عرب ثالث
طائرات مسرية حمملة بالقنابل حيث متكنت من
تدمري اثنتني وإسقاط الثالثة وتفكيك ذخريتها
دون وقوع أي خسائر يف صفوف قواتنا املسلحة».
وك���ان م��ص��در ع��س��ك��ري أع��ل��ن امل��واف��ق��ة على
وق��ف إط�لاق ال��ن��ار يف منطقة خفض التصعيد
ب��إدل��ب اع��ت��ب��ارا م��ن ص��ب��اح ال��ـ  31م��ن أغسطس
املاضي مع االحتفاظ حبق الرد على أي خرق من
التكفرييني.
يف س��ي��اق آخ���ر أع��ل��ن وزي����ر ال���دف���اع ال�ترك��ي
خلوصي آكار أن الدوريات املشرتكة مع الواليات
املتحدة ستبدأ األحد املقبل يف املنطقة املقرر أن
تكون «منطقة آمنة» يف مشال شرق سوريا.
التوصل إليه
آكار أرجع القرار إىل اتفاق مت
ّ
يف  7آب /أغسطس املاضي بني أنقرة وواشنطن
إلن��ش��اء «منطقة آم��ن��ة» ب�ين احل���دود الرتكية
واملناطق السورية شرقي الفرات.
ويف وق��ت رح�� ّب��ت فيه ال��والي��ات املتحدة بقرار
الدمنارك نشر قوات عسكرية يف سوريا ،رأى رئيس
هيئة األرك���ان املشرتكة األم�يرك��ي��ة جوزيف
دانفورد ّأل مصلحة تركية أمريكية يف دخول
شرقي الفرات ،وقال إن املنطقة حتتاج إىل تدريب
 60أل��ف شخص كقوى أمنية تابعة لـ «قسد»
ملواجهة داعش.
وأضاف «أعتقد أن قوات سوريا الدميوقراطية
يف مش���ال ش���رق س��وري��ا حب��اج��ة مستمرة لدعم
من قبل ق��وات التحالف ،تقديراتنا أن املنطقة
حباجة لنحو  60ألفاً من القوات األمنية احمللية
خنضعها للتدريب وقد أجنزنا كقوات حتالف
حنو  %50من املطلوب حلد اآلن».
وأوضح دانفورد أن «لدى تركيا خماوف أمنية
مشروعة على منطقة احل��دود املشرتكة بينها
وب�ين سوريا ،وال ن��زال جن��ري م��ش��اورات وح��وارات
مستمرة معها».
ورداً على س��ؤال عن «احتمال دخ��ول تركيا
إىل منطقة مشال شرق سوريا ،كما تدل عليه
التصرحيات املتواصلة» ،قال «ال أعتقد أن هذا
األمر يعود بالفائدة على مصاحلنا املشرتكة».

حوامة مسلحة تس ّللت من جنوب قطاع غزة باجتاه
جسما غري معروف ثم عادت
املستوطنات ،وألقت ً
إىل قطاع غزة دون وقوع إصابات.
وع��ل��ى األث�����ر ،اس��ت��ه��دف��ت م��دف��ع��ي��ة االح��ت�لال
مرصدًا للمقاومة الفلسطينية شرق رفح جنوب
قطاع غ��زة .وحت�� ّدث��ت املعلومات ع��ن أن القصف
ن ّفذته طائرة حربية مسرية ،وال إصابات .
جيش االحتالل أعلن أن طائرة عسكرية أطلقت
النار باجتاه جمموعة من الفلسطينيني قاموا
ب��إط�لاق ط��ائ��رة م��س�يرة ص��غ�يرة أت��ت م��ن منطقة
جنوب قطاع غزة وأطلقت عبوة ناسفة يف منطقة
السياج األم�ن�ي وع���ادت ف���و ًرا اىل داخ���ل القطاع،
موضحا
وأشار اىل عدم وقوع إصابات يف صفوفه،
ً
أن أض�����را ًرا طفيفة حل��ق��ت مب��رك��ب��ة عسكرية.
ون��ش��رت القناة  13الصهيونية ص���ورة للمركبة
العسكرية التابعة جليش االحتالل االسرائيلي
اليت إستهدفها الطريان املسري التابع للمقاومة
الفلسطينية داخل األراضي احملتلة يف غالف غزة.

يف غضون ذلك قصفت طائرات ومدفعية االحتالل
االس��رائ��ي��ل��ي ف��ج��ر ال��س��ب��ت ث�لاث��ة م��واق��ع تابعة
للمقاومة الفلسطينية مشال قطاع غزة .وحبسب
مصادر حملية ،استهدفت مدفعية االحتالل نقطة
رصد تابعة للمقاومة يف حميط مكب بيت حانون
مشال قطاع غزة ،إضافة اىل موقع عسقالن ونقطة
رصد شرق الشجاعية بصاروخ لكل منهما .وأكدت
وزارة الصحة يف تصريح مقتضب عدم وصول أية
إصابات للمستشفيات جراء القصف االسرائيلي.
املتحدث باسم جيش االحتالل ق��ال إن��ه جرى
رص��د إط�لاق  5ق��ذائ��ف صاروخية م��ن قطاع غزة
باجتاه املستوطنات ،فيما أفادت وسائل إعالم العدو
عن أن صفارات اإلنذار مت تفعيلها مساء اجلمعة
من قبل اجليش يف منطقة مستوطنات غالف غزة.
وحتدّث إعالم العدو عن أن صاروخا أطلق من
قطاع غزة وسقط يف منطقة مفتوحة يف اجمللس
ريا اىل إصابة عدد من املستوطنني
اإلقليمي ،مش ً
بـ»اهللع» .وأفاد إعالم العدو عن أن حري ًقا اندلع

األمم املتحدة تحذر :إغالق املشافي في اليمن يؤثر على مليون إمرأة يمنية

مصرع مرتزقة وتدمير آلية في عمليتني هجوميتني
بالجوف وتعز
ناشطون يمنيون للسعودية :أطلقوا سراح هادي!
إصابة مدنيين وأضرار في خزانات المياة جراء اعتداءات
جديدة على صعدة

يف أح��د أح���راش مستوطنة «س���دي���روت» نتيجة
تصدي ا»لقبة احلديدية» لصاروخ أُطلق من غزة.
يف سياق آخر ألغت احملكمة االبتدائية األوروبية
يف لوكسمبورغ إدراج «حركة محاس» وجناحها
العسكري «كتائب القسام» على قوائم اإلرهاب.
وقال احملامي خالد الشولي ،يف تصريح صحفي
مساء اجلمعة ،إن احملكمة األوروبية اختذت قرارا
مهما لصاحل حركة محاس.
وأض��اف الشولي أن احملكمة يف لوكسمبورغ،
قضت لصاحل مح��اس ،يف اجللسة العلنية اليت
عقدت ،يف الرابع من سبتمرب اجلاري.
وأش�����ار ال��ش��ول��ي إىل أن احمل��ك��م��ة أل��غ��ت كل
القرارات اليت صدرت ضد حركة محاس وجناحها
العسكري «كتائب القسام».
وال����ق����رارات ال�ت�ي مت إل��غ��اؤه��ا ه���ي :ق����رار رق��م
 ،475/2018و 1084/2018واملراسيم الصادرة عنه
أرقام  468/2018و ،1071/2018حسب الشولي.
من جهتها ،اعتربت حركة «مح��اس» أن قرار
احملكمة خطوة يف االجتاه الصحيح ،مؤكدة أنه
جي��ب أن ي��رف��ع اس��م احل��رك��ة م��ن ه��ذه القائمة
ال�تي وصفتها بـ «الظاملة» .وق��ال املتحدث باسم
احلركة ،حازم قاسم ،إن «االحتالل هو من جيب
أن يصنف يف كل املنظمات والساحات الدولية
ك��ـ «إره���ارب���ي» ،فهو ارت��ك��ب ك��ل أن���واع اجل��رائ��م
ضد اإلنسانية ،بدءا من احتالله لفلسطني وطرد
الشعب الفلسطيين منها ،وامل��ذاب��ح ال�تي نفذها
ضد الشعب ،واحلروب اليت شنها عليه ،واستمرار
حصاره على قطاع غزة والضفة والقدس».
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االستخبارات العسكرية العراقية تداهم
وتفجر سبع مضافات لـ«داعش» في مطيبيجة

نائب :سنراجع االتفاقيات
مع الكويت للضغط عليها ولن
نسمح بأي مشروع يضر بالعراق
المالكي يحذر من وجود محاوالت
لحل الحشد الشعبي او دمجه

صنعاء ـ وك���االت :أعلنت األم��م املتحدة أن هناك إم��رأة مينية تتوفى كل ساعتني بسبب
مضاعفات احلمل والوالدة وتراجع التمويل.
وقال تقرير صادر عن املنظمة األممية إنه مت إغالق  100مستشفى من أصل  268يدعمها
الصندوق األممي يف اليمن ،مضيفاً أنه يتوقع إغالق  75مستشفى أخرى بنهاية أيلول/سبتمرب
احلالي يف البالد بسبب تراجع التمويل .وحذر التقرير من أن إغالق املستشفيات اليت يدعهما
ال��ص��ن��دوق األمم��ي سيؤثر على أكثر م��ن مليون إم���رأة مينية ،م��ش�يراً إىل أن عمليات إغ�لاق
املستشفيات يف اليمن ستؤثر بشكل مباشر على حنو  650ألف امرأة حباجة خلدمات صحية.
ميدانياً قتل وأصيب العشرات من مرتزقة العدوان السعودي السبت خالل عمليتني هجوميتني
للجيش اليمين واللجان الشعبية يف اجلوف وتعز.
وأفادت مصادر عسكرية مينية مبقتل وجرح عدد من مرتزقة العدوان السعودي إضافة إىل تدمري
آلية بعبوة ناسفة يف عملية إغارة على مواقعهم يف احللو مبديرية املصلوب حمافظة اجلوف”.
وأضافت املصادر أن “اجليش واللجان الشعبية نفذوا أيضا عملية إغارة على مواقع للمرتزقة يف
حمافظة تعز عند مفرق الوازعية ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم”.
يذكر أنه قتل وأصيب العشرات من مرتزقة العدوان السعودي اجلمعة خالل عمليات للجيش
اليمين واللجان الشعبية يف عسري وجيزان .إىل ذلك أصيب مواطن جبروح ،السبت ،فيما تضررت
خزانات امليارة جراء اعتداءات سعودية جديدة استهدفت املديريات احلدودية يف حمافظة صعدة.
وأفاد مراسل «املسرية نت» بتعرض مناطق متفرقة من مديرية ِشدا احلدودية لقصف صاروخي
ومدفعي سعودي ما أدى إىل إصابة مواطن جب��روح .كما تعرضت خزانات املياه ألض��رار جراء
غارتني لطريان العدوان السعودي األمريكي على جبل ُحُ��رم مبديرية رازح احلدودية .وتتعرض
املديريات احلدودية بصعدة لقصف صاروخي ومدفعي متواصل بشكل شبه يومي األم��ر الذي
يتسبب بسقوط ضحايا وخيلف خسائر فادحة يف منازل وممتلكات املواطنني .كما ُقتل وأصيب
عدد كبري من مرتزقة اجليش السعودي ،اجلمعة ،إثر قصف صاروخي وكمني حمكم استهدفهم
يف عسري .وأف��اد مصدر عسكري عن مصرع وج��رح ع��دد من مرتزقة اجليش السعودي بقصف
صاروخي استهدف جتمعاتهم قبالة أبواب احلديد .وأضاف أن وحدة اهلندسة نصبت كمني حمكم
للمرتزقة يف جمازة ما أدى إىل مصرع وجرح عدد كبري من املرتزقة.
يف سياق آخر حتت وسم «أطلقوا سراح هادي» اتهم ناشطون مينيون موالون للرئيس اهلارب
عبد ربه منصور هادي السعودية باحتجازهم الرئيس وتنفيذ أجندات لصاحل الرياض.
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بغداد ـ وك���االت :رأى النائب عن حتالف الفتح
حممد كريم البلداوي ،السبت ،ان اجلانب الكوييت
ما زال يتبع سياسة غري صحيحة بالتعاطي باالزمات
مع العراق ،مشددا أن العراق سيتخذ كافة االجراءات
ال��ق��ان��ون��ي��ة وال��ط��رق السلمية وم���ن بنيها مراجعة
االتفاقيات السابقة واالستفادة من بعضها كاوراق
ضغط على الكويت.
وق��ال ال��ب��ل��داوي يف حديث ل��ـ السومرية ن��ي��وز ،إن
«ان��ش��اء ال��ع��راق مليناء ال��ف��او الكبري سيمثل خارطة
طريق جديدة لطرق التجارة وامل�لاح��ة عرب البحار
خ��اص��ة حب��ال ان��ش��اء القناة اجل��اف��ة ال�تي ت��رب��ط مع
اورب����ا» ،مبينا ان «الكويت ت��درك جيدا اهمية هذا
امل��ش��روع ماجعلها تعمل على ان��ش��اء ميناء مبارك
وتتخذ اجراءات متعددة تلحق الضرر بالعراق».
وأضاف البلداوي ،أن «العراق حني استخدم حقه
املشروع بالتوجه اىل املنظمات الدولية دون اللجوء اىل
جتهاتا حربية او عسكرية او خيارات عنف ،فهو دليل
ح��رص العراق على حسن اجل��وار  ،لكن وم��ع شديد
االسف جند ان اجلانب الكوييت ما زال يتبع سياسة
غ�ير صحيحة بالتعاطي م��ع االزم���ات م��ع ال��ع��راق»،
الفتا اىل اننا «سنتخذ كافة االج��راءات القانونية
وال��ط��رق السلمية وم��ن بنيها مراجعة االتفاقيات
السابقة مع الكويت واالستفادة من بعضها كاوراق
ضغط ومن بينها اتفاقية الربط السككي».
وأك��د البلداوي ،أن «العراق لن يتنازل عن حقه
يف استخدام شواطئه ومرافئه ،ولن نسمح او نتساهل
مع اي مشروع يلحق الضرر بالعراق» ،مشددا على
ان «ف�ت�رة التساهل والتعاطي مبثل ه��ك��ذا ارحيية
واجيابية مع الكويت مل تعطي اكلها ،خاصة اننا
النريد شئ من الكويت والنستعطي منها شئ وال نريد
التجاوز على حقوقها بل كل مانريده هو احلصول
على حقوقنا وان اليكون هنالك اجراء يلحق ضرر
مبصاحلنا االقتصادية».
ووجه العراق رسالة إىل جملس األمن اتهم فيها
الكويت بأنها تتبع سياسة ف��رض األم��ر ال��واق��ع من
خالل إح��داث تغيريات جغرافية يف احل��دود البحرية
بني البلدين بعد العالمة  162يف خ��ور عبداهلل من
خ�لال تدعيم منطقة ضحلة (فشت العيج) وإقامة
منشئ مرفئي عليها من طرف واحد دون علم وموافقة
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الرباط ـ وكاالت :أمرت النيابة العامة يف مدينة مراكش املغربية ،بتشريح جثة العامل
النووي املصري ،أبو بكر عبد املنعم رمضان الذي لقي حتفه يف ظروف غامضة خالل إقامته
يف أحد الفنادق يف منطقة أكدال السياحية .رمضان ،وهو رئيس الشبكة القومية للمرصد
اإلشعاعي بهيئة الرقابة النووية واإلشعاعية املصرية ،تويف يوم األربعاء ،داخل مصح خاص،
نقل إليه إثر تعرضه لوعكة صحية حادة ،وفقا ملا نشرته صحف.
وكان العامل املصري متواجدا يف مراكش حلضور مؤمتر عربي حول الطاقة ،قبل أن
يفارق احلياة إثر إصابته بسكتة قلبية ،ومت إيداع جثة الراحل باملشرحة مبراكش ،بناء
على تعليمات النيابة العامة من أجل إخضاعها للتشريح الطيب ملعرفة األسباب احلقيقية
وراء الوفاة ،ليتم الحقا تسليمه لعائلته .وذك��رت مصادر طبية أن رمضان شعر مبغص
شديد يف معدته قبل أن يتوجه للمصحة حيث ت��ويف ،وق��د أرسلت عينات من دم��ه ألحد
املختربات الطبية بالدار البيضاء ملعرفة ما إذا كانت الوفاة نامجة عن تسمم.
وأشارت املصادر إىل أن عناصر الشرطة انتقلت إىل موقع احلادث لفتح حتقيق يف ظروفه
ومالبساته .وأشارت تقارير إىل أن اخلبري املصري سبق أن شارك يف اجتماعات رمسية مع
وزراء البيئة العرب عام  ،2014ومت تكليفه إىل جانب خرباء آخرين ،عام  ،2015بدراسة
اآلثار احملتملة للمفاعالت النووية بوشهر يف إيران ودميونة يف « إسرائيل».

مصر ..السجن املشدد  15سنة لـ 8متهمني بقضية
«اقتحام الحدود الشرقية»
القاهرة ـ وكاالت :قضت حمكمة جنايات القاهرة ،املنعقدة بطره ،السبت ،بالسجن املشدد 15
سنة لـ 8متهمني ،بينهم القيادي اإلخواني صبحي صاحل بقضية «اقتحام احلدود الشرقية».
متهما معاد حماكمتهم -بعد وفاة املتهم حممد مرسي -من قيادات مجاعة
وتضم القضية ً 27
اإلخوان ،مُرشد اإلخوان حممد بديع ،وحممد سعد الكتاتين وسعد احلسيين وحممد البلتاجي
وصفوت حجازي وعصام الدين العريان وآخرين .وذلك حبسب املوقع اإللكرتوني «مصراوي».
وتأتى إعادة حماكمة املتهمني ،بعدما ألغت حمكمة النقض يف نوفمرب/تشرين الثاني 2016
األحكام الصادرة من حمكمة اجلنايات ،بـ «إعدام كل من حممد مرسى وحممد بديع املرشد
العام جلماعة اإلخوان ،ونائبه رشاد البيومي ،وحميى حامد ،عضو مكتب اإلرشاد ،وحممد سعد
متهما
الكتاتنى رئيس جملس الشعب املنحل ،والقيادي اإلخواني عصام العريان ،ومعاقبة ً 20
آخرين بالسجن املؤبد» ،وقررت إعادة حماكمتهم .تعود وقائع القضية إىل عام  2011إبان ثورة
يناير ،على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون واالعتداء على املنشآت األمنية.

ومعلن ًا عدم انسحابه من السباق الرئاسي في تونس

الناطق باسم القروي :محاكمة موكلي سياسية ويقف وراءها الشاهد
تونس ـ وكاالت :أكد الناطق باسم املرشح لالنتخابات الرئاسية التونسية املعتقل ،نبيل القروي،
أنه لن ينسحب من السباق الرئاسي ،معربا عن أسفه حملاوالت املساس باملسار الدميقراطي يف البالد.
وق��ال ح��امت املليكي ،الناطق باسم القروي صباح السبت «ل��ن ينسحب نبيل القروي من السباق
االنتخابي ،وسنواصل كفريق محلته عملنا مع أنصاره» .وأكد الناطق باسم املرشح لالنتخابات
ّ
الرئاسية التونسية املعتقل ،نبيل القروي أن حماكمته «سياسية» يقف وراءها رئيس احلكومة يوسف
الشاهد وحركة النهضة .وشدد القروي على أنه مل يواجه أي تهمة إال بعد إعالن ترشحه لالنتخابات
املقرر إجرائها ،يف  15أيلول/سبتمرب اجلاري .وقال املليكي :نأسف لكل حماوالت املساس من االنتقال
السلمي للسلطة واملسار الدميقراطي ،اليت حتولت مؤخرا إىل حماولة تصفية اخلصوم السياسيني
باستعمال أجهزة الدولة ،والصورة السيئة دوليا للتجربة التونسية .وأضاف املليكي :حنن نعترب هذه
احلكومي ،حتيا تونس [حزب الشاهد]  -النهضة ،إىل
احملاكمة سياس ّية سعى من خالله التحالف
ّ
االنتخابي ،والذي تصدّر ك ّل نوايا التصويت يف خمتلف عمليات
استبعاد أه ّم مرتشح من السباق
ّ
استطالعات الرأي على امتداد أكثر من  6أشهر .واعتقلت السلطات التونسية نبيل القروي يف 23
أغسطس/آب املاضي ،بعد صدور حكم حببسه التهامه بالتهرب الضرييب ،وتبييض األموال ،قبيل أيام
من إعالن اهليئة العليا املستقلة لالنتخابات القائمة النهائية للمرشحني للرئاسة.

محكمة سودانية :مواصلة جلسات محاكمة البشير
في  14سبتمبر الجاري
اخلرطوم ـ وكاالت :أعلنت حمكمة سودانية ،السبت ،مواصلة جلسات حماكمة الرئيس
السابق عمر البشري ،يوم  14سبتمرب /أيلول اجلاري ،على خلفية اتهامه بتهم فساد والثراء
املشبوه ،والتعامل غري القانوني بالنقد األجنيب .وقال قاضي احملاكمة صادق عبد الرمحن إن
«اجللسات ستواصل يوم  14سبتمرب/أيلول اجلاري» .وكانت احملكمة اتهمت البشري بالثراء
املشبوه والتعامل بالنقد األجنيب .وذكر القاضي ،يف نص قراره باحملكمة األسبوع املاضي« ،أنا
القاضي الصادق عبد الرمحن امحد الفكي اتهم عمر حسن أمحد البشري ،بتاريخ  16أبريل/
نيسان بضبط مبالغ حبيازته مصدرها غري مشروع واستالمه بطريقة غري مشروعة من واقع
أنك رئيس مجهورية وقمت من خالل هذه املبالغ خارج القنوات الرمسية خمتلفا بذلك عدد
قانون الثراء احلرام واملشبوه واملادة  21من القانون اجلنائي وخالفت قانون النقد األجنيب وهذه
املواد حتاكم أمام هذه احملكمة».

قوات حكومة الوفاق الليبية تتقدم على جميع محاور القتال
جنوب طرابلس

طرابلس ـ وكاالت :قال الناطق باسم قوات حكومة الوفاق الوطين الليبية ،العقيد
حممد قنونو ،إن ق��وات��ه تتقدم على مجيع حم��اور القتال الواقعة جنوب العاصمة
طرابلس ،الفتا إىل حدوث انهيار يف صفوف قوات حفرت.
وذكر قنونو ،يف تصرحيات لوكالة «سبوتنيك» ،السبت «تقدم قوات حكومة الوفاق
يف مجيع حماور جنوب طرابلس على األرض مبساندة سالح اجلو اللييب التابع حلكومة
الوفاق ،وفق اخلطة العسكرية املعدة بناء على التعليمات الصادرة».
وعن تقدم قوات حفرت على حماور السبيعة ووادي الربيع جنوبي طرابلس ،قال قنونو
«ال يوجد أي تقدم من قبل اجلانب اآلخر ،هو يف انهيار كامل اآلن».
ولفت قنونو إىل أنه سيدلي مبزيد من التوضيحات حول املوقف العسكري ،قائال
«بنهاية اليوم عندما يستقر املوقف سنعطي النتائج بالتفصيل».
وكانت عملية بركان الغضب اليت تقودها حكومة الوفاق أعلنت ،يف وقت ساق من
السبت ،وصول تعزيزات عسكرية حملاور القتال يف السبيعة ووادي الربيع ومثلث القيو
جنوبي طرابلس ،بينما تقصف املدفعية الثقيلة جتمعات قوات اجليش بقيادة حفرت.

