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صالح مستمر بدعم الحوثيين ويتحدث 
عن مخزون صواريخ

الخارجية اليمنية تعلن موافقة الحكومة 
على مقترحات المبعوث األممي

 

ترامب يعزي ماي بضحايا هجمات لندن 
ويعرض المساعدة في التحقيق

اأع��رب الرئي���س الأمريكي دونال��د ترامب عن تعازيه لرئي�س��ة ال��وزراء الربيطانية 
ترييزا ماي ب�سحايا هجمات لندن التي اأودت بحياة 6 اأ�سخا�س.

3 مهاجمني 6 قتلى وع�رشات اجلرحى �سحايا هجمات لندن وت�سفية 
وج��اء يف بي��ان للبيت الأبي�س: “اأجرى الرئي�س دونال��د ترامب ات�سال هاتفيا مع 
رئي�سة الوزراء الربيطانية ترييزا ماي، اأعرب خالله عن تعازيه ب�سحايا الهجمات 
الإرهابي��ة الت��ي ه��زت و�سط لندن ي��وم 3 يونيو. وق��در ترامب ردة فع��ل ال�رشطة، 
وخدم��ات الطوارئ الأخرى تقديرا عاليا، واق��رح م�ساعدة احلكومة الأمريكية يف 

التحقيق بالهجمات، ومعاقبة امل�سوؤولني عن هذه الأعمال الوح�سية”.
كم��ا تقدم��ت امل�ست�س��ارة الأملاني��ة اأنغيال م��ريكل بتعازيها اإىل عائ��الت �سحايا 

هجمات لندن، واأكدت اأن بالدها �ستوا�سل دعم بريطانيا يف مكافحة الإرهاب. 
وبح�س��ب ال�رشط��ة الربيطاني��ة، ف��اإن جمموع��ة واح��دة موؤلف��ة م��ن 3 اأ�سخا���س، 
ا�ستخدم��ت �سيارة “فان” لده�س املارة على ج���رش لندن، ثم خرج الإرهابيون من 
ال�سي��ارة يف منطق��ة بورو مارك��ت، وقاموا مبهاجم��ة رواد املقاهي واحلانات يف 
املنطق��ة بال�سكاكني، م��ا اأدى اإىل مقتل 9 اأ�سخا�س، واإ�ساب��ة 48 اآخرين بجروح، 

وفق اأحدث املعطيات.

ق��ال الرئي�س اليمني املخلوع علي عبد اهلل �سالح اإنه م�ستمر بدعم جماعة احلوثي 
يف مواجه��ة ما و�سفه بالعدوانغرد الن�س ع��رب توير. واأ�ساف يف حوار تلفزيوين 
يف قن��اة اليم��ن الي��وم اإن��ه يدع��م احلوثي��ني باملتطوع��ني والرج��ال الع�سكري��ني 
املقربني منه. واأ�سار اإىل اأنه لو كان بيده ميناء احلديدة ل�سمح لالإيرانيني باإدخال 

ال�سواريخ، موؤكدا اأن لديه خمزونا اإ�سراتيجيا من ال�سواريخ لن يطاله الق�سف.
واأ�س��اف “واهلل واهلل ي�سمعه��ا القا�س��ي وال��داين ما دخلت طلقة م��ن اإيران ول من 
غري اإيران ياليت اأنا لو كنت قائد اأفتح لكم ع�رشين ميناء دخلوا �سواريخ، هذه من 
�سواريخ ال�سهيد احلي هذه خمزونات �سالح الذي قالوا 60 مليار �سلها، هذه ال�60 
امللي��ار، الآن ومازال املخزون يعجبك يعجب��ك و�سي�ستمر هذا املخزون ولن تطاله 
�سواريخه��م”. ولفت الرئي�س اليمني املخلوع اإىل اأن ال�سعب اليمني لي�س زيدية ول 
�سافعي��ة لكنه يدعم ال�سيعة يف جنوب لبنان بقي��ادة ح�سن ن�رش اهلل الذي يت�سدى 

للعدوان الإ�رشائيلي.

ق��ال وزي��ر اخلارجي��ة اليمنى عب��د املل��ك املخالف��ى اإن احلكومة توؤي��د مقرحات 
املبع��وث الأمم��ى اخلا�س باليمن اإ�سماعي��ل ولد ال�سيخ اأحمد ب�س��اأن الن�سحاب من 
احلدي��دة واآلية ت�سليم املوارد و�رشف مرتب��ات موظفى الدولة. واأ�ساف املخالفى � 
ح�سبما اأفادت قناة )�سكاى نيوز( الخبارية اليوم الأحد، اأن املندوبة الدائمة لليمن 
ف��ى الأمم املتحدة اأ�سدرت بيانا مبوافقة احلكوم��ة اليمنية على املقرحات والذى 
جاء حر�سا منها على التخفيف من معاناة ال�سعب اليمنى. وكانت حكومة النقالب 
ب�سنع��اء قد اأعلنت رف�سها للمقرح ال��دوىل. يذكر اأن املبعوث الممى ا�سماعيل ولد 
ال�سي��خ ق��د اأك��د فى وق��ت �سابق اأن��ه تقدم مبق��رح للحكوم��ة اليمني��ة وامللي�سيات 
النقالبية حول ت�سليم ميناء احلديدة جلهة حمايدة حتى يتم جتنيب احلديدة عملية 
ع�سكري��ة، اإ�ساف��ة اإىل تقدميه مقرحا لت�سليم اإي��رادات الدولة اإىل هيئة م�ستقلة هى 

ذاتها تتوىل عملية �رشف مرتبات املوظفني احلكوميني املدنيني والع�سكريني.

ته��ّدد التوت��رات املتزاي��دة م��ع الولي��ات املتح��دة واخلالف��ات 
ال�سيا�سي��ة الداخلي��ة يف امل�سه��د ال�سيا�سي الإيراين خط��ط الرئي�س 
ح�سن روحاين لتو�سيع نط��اق احلريات الجتماعية وزيادة فر�س 

العمل واجتذاب ال�ستثمارات الأجنبية.
ويعتق��د م�سوؤول��ون وحمّلل��ون اأن املحافظ��ني املناه�سني للغرب 
الذي��ن تغّل��ب عليهم روح��اين يف النتخاب��ات الرئا�سي��ة يف مايو 
عازم��ون عل��ى النتق��ام من خ��الل حرم��ان الرئي�س الإي��راين من 

مكا�سب اقت�سادية.
و�ستتمح��ور ا�سراتيجي��ة املحافظ��ني عل��ى الأرجح ح��ول تاأجيج 
توترات قائمة بالفعل مع وا�سنطن وحلفائها من دول اخلليج، مّما 

�سي�سكل خطورة �سيا�سية جديدة يف بلد بات ينظر اإليه منذ توقيعه 
التف��اق الن��ووي مع ق��وى عاملي��ة يف 2015 على اأن��ه اأكرث اأمنا 
لال�ستثم��ار. وقال م�سوؤول بارز، طلب عدم ذك��ر ا�سمه “�سيجربون 
كل الط��رق املمكن��ة لإ�سعاف روح��اين.. من ا�ستف��زاز ال�سقور يف 
وا�سنط��ن اإىل فر���س املزي��د من القي��ود ال�سيا�سي��ة يف الداخل… 
وع��زل اإي��ران اقت�سادي��ا”. وتاب��ع قائ��ال “روحاين اأمام��ه �سهور 
مليئة بالتحديات”. وخالل زيارة الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب 
للمملك��ة العربية ال�سعودية يوم��ي 20 و21 مايو املا�سي و�سف 
اإي��ران باأنها تهديد ل��دول املنطقة. ووجه روحاين بعدها دعوة اإىل 
“العت��دال والتعق��ل” يف العالقات الدولية. لك��ن الزعيم الإيراين 
الأعل��ى اآي��ة اهلل على خامنئي ا�ستخ��دم لغة اأكرث عدائي��ة وقال اإن 
ق��ادة ال�سعودي��ة يواجهون “�سقوط��ا حتميا” ب�سب��ب حتالفهم مع 

وا�سنط��ن. وبعده��ا باأ�سب��وع اأعلن احلر���س الثوري الإي��راين، اأكرث 
ق��وة ع�سكرية نفوذا يف الب��الد، اأنه بنى م�سنعا ثالثا حتت الأر�س 
لإنت��اج ال�سواريخ البالي�ستية وق��ال اإنه �سيوا�سل تطوير برناجمه 

ال�ساروخي وهو م�رشوع تعار�سه وا�سنطن ب�سدة.
ويف الأ�سهر املا�سية كّث��ف احلر�س الثوري دعمه للحوثيني الذين 
يقاتل��ون يف اليم��ن حتالفا بقي��ادة ال�سعودية كم��ا زاد من متويل 
وت�سلي��ح جماع��ات يف �سوري��ا والع��راق ووا�سل دعم��ه حلزب اهلل 
حليف��ه التقلي��دي يف لبن��ان. ووقع��ت مواجه��ات ات�سم��ت بالتوتر 
ب��ني قطع بحرية تابع��ة للحر�س الثوري و�سفن حربية اأمريكية يف 
اخللي��ج وم�سيق هرم��ز. ومن �ساأن ت�ساعد التوت��رات الإقليمية اأن 
يزي��د من قل��ق امل�ستثمرين الأجان��ب الذين يخ�س��ى كثريون منهم 
بالفع��ل دخ��ول ال�س��وق الإيراني��ة قلقا م��ن الروتني اأو م��ن عودة 

العقوبات اإذا انتهكت اإيران التفاق النووي.
وق��ال بهنام بن طالب لو، حملل ال�ساأن الإيراين يف موؤ�س�سة الدفاع 
عن الدميقراطيات ومقرها وا�سنطن، “�سيوا�سل روحاين حماولت 
اإغ��راء ال���رشكات الأجنبي��ة على الع��ودة لإي��ران دون اأن يقّدم لها 

التغيري املطلوب ب�سدة يف التعامل من اأجل تعزيز ثقتها”.
وق��ال كرمي �ساج��د ب��ور، الزميل يف معه��د كارنيغ��ي، اإن “وجود 
ترام��ب املناه���س لإيران يف البي��ت الأبي�س يقل��ل ال�سغوط على 

حمافظيها لتربير عدائهم للوليات املتحدة”.
واأ�س��اف اأن “ا�سراتيجي��ة اإيران الإقليمية ثابت��ة منذ اأربعة عقود 
بغ���س النظ��ر عّم��ن ه��و رئي�س الب��الد. فه��ي مل تغ��ري معار�ستها 
معار�سته��ا  م��ن  زادت  بينم��ا  واإ�رشائي��ل  املتح��دة  للولي��ات 

لل�سعودية”.

اأكدت م�س��در حقوقي مغربي، اأن النيابة العامة مددت، 
اأم���س ال�سبت، توقي��ف قائد ما ُي�سمى ب�"ح��راك الريف" 

نا�رش الزفزايف.
واأو�س��ح ر�سيد بنعل��ي، من�سق هيئة الدف��اع عن ن�سطاء 
احل�سيم��ة  حمافظ��ة  يف  املوقوف��ني  الري��ف"  "ح��راك 
)�سمال(، اإن "الوكيل العام )النائب العام( للملك )حممد 
ال�ساد���س( ل��دى حمكم��ة ال�ستئن��اف بال��دار البي�ساء، 
ح�س��ن مطار، قرر متديد ف��رة احلرا�سة النظرية )احلب�س 

الحتياطي( للزفزايف"، دون حتديد املدة.
واأ�ساف بنعلي، اأن "الزف��زايف، الذي اأوقف يوم الإثنني 

املا�س��ي، اأخ��رب املحام��ي الي��وم بع��د لق��اء مع��ه، اأنه 
تعر���س لإ�ساب��ات اإثر تعنيف��ه خالل حماول��ة توقيفه 
باحل�سيم��ة، ف�سال ع��ن معاملته معاملة مهين��ة، اإل اأن 
ظروف التحقيق بعد ذلك مبق��ر الفرقة الوطنية لل�رشطة 

الق�سائية بالدار البي�ساء مرت عادية".
ويع��د لق��اء الزف��زايف مبحامي��ه، الأول م��ن نوع��ه منذ 

توقيفه يف 29 مايو/اأيار املا�سي.
وح�س��ب بيان ل��وزارة الع��دل املغربية، "�ستت��م متابعة 
املوقوفني يف حمكم��ة ال�ستئناف بالدار البي�ساء، بدل 

حمكمة ال�سنئناف باحل�سيمة".
ومت توقيف 40 بينهم الزفزايف بتهم من بينها "اإهانة" 
و"ممار�س��ة العن��ف" بحق رج��ال ال�رشط��ة، و"تخريب" 

ممتل��كات عام��ة، و"امل���س بال�سالم��ة الداخلي��ة للدولة 
ووحدتها"، و"تلقي متويل من اخلارج".

واأك��دت احلكوم��ة املغربي��ة يف بي��ان، ت��اله م�سطف��ى 
اخللف��ي، الناط��ق الر�سم��ي با�سمها، اخلمي���س املا�سي، 
عل��ى اأن��ه ج��رى الت�سدي��د عل��ى توف��ري كل ال�سمان��ات 
الت��ي يكفله��ا القان��ون للموقوف��ني عل��ى خلفي��ة تل��ك 
الحتجاجات، والتجاوب مع اأي طلبات لإجراء فحو�س 
طبي��ة للتاأك��د م��ن تعر���س اأي منه��م للتعذي��ب اأو نفي 

الأمر".
ول ت��زال الحتجاجات متوا�سلة بع��دد من مدن وقرى 
حمافظة احل�سيمة مبنطقة الريف �سمال �رشقي املغرب، 

منذ اأكتوبر/ت�رشين الأول املا�سي.

اعتقلت ال�سلطات الركي��ة م�ست�سارا كبريا لرئي�س 
الوزراء الركي ال�سبت لتهامه بالنتماء اإىل تيار 
الداعية فتح اهلل غولن املتهم بتدبري انقالب فا�سل 

يف يوليو.
وياأت��ي هذا فيم��ا تتهم اأحزاب معار�س��ة الرئي�س 
الرك��ي رجب طي��ب اأردوغ��ان با�سته��داف كبار 
موظفي الدول��ة ممن ل يدينون بالولء له وحلزب 
العدالة والتنمية. وك�سف��ت وكالة اأنباء الأنا�سول 
القريب��ة من احلكوم��ة، اأن ب��ريول اأردم، اأحد اأبرز 
م�ست�س��اري رئي���س احلكوم��ة ب��ن عل��ي يلدي��رمي، 
ق��د اعتق��ل يف اأنقرة وو�س��ع يف ال�سجن على ذمة 
التحقي��ق م��ع زوجته غولوم���رش اأردم بن��اء على 
طل��ب نيابة اأنقرة. ويع��د اأردم من كبار املوظفني 
الذي��ن اعتقل��وا يف اإط��ار عملي��ات التطه��ري التي 
ب��داأت بع��د حماول��ة النق��الب الفا�سل��ة يف 15 
يولي��و املا�سي. وذكرت �سحيف��ة �سباح القريبة 
م��ن احلكومة اأن ال�سلط��ات ت�ستبه باأن اأردم، الذي 
كان ال�سخ���س الث��اين يف وزارة العدل من 2011 
اإىل 2014، �سهل ترقية ق�ساة مقربني من غولن. 
وا�ستدع��ى الق�ساء اأردم الع��ام املا�سي للرد على 
اأ�سئل��ة ب�سفت��ه “�ساه��دا”، كم��ا ذك��رت �سحيفة 
“حري��ات”. واأثار العتقال خم��اوف لدى طبقة 
كب��ار املوظف��ني امل�ستقلني عن العدال��ة والتنمية 
احلاك��م من اأن تكون تهم��ة النتماء لغولن �ستارا 
لإزاحة الك��وادر من املنا�سب العليا للدولة لف�سح 

املجال اأمام اأن�سار احلزب احلاكم .

الخالفات تتصاعد في إيران.. المحافظون عازمون على االنتقام من روحاني

في الحرب الليبية ... حفتر يقلب موازين القوى واللعبة في طرابلس

كبار الموظفين األتراك النيابة العامة المغربية تمدد توقيف قائد "حراك الريف" وسط تواصل االحتجاجات 
هدف العتقاالت أردوغان الرباط - متابعة

انقرة - متابعة

طهران - متابعة

اليمن.. شوارع صنعاء تتحول إلى "مالعب مؤقتة" خالل شهر رمضان 
مل يك��ن ال�سباب اليمن��ي �سغوف��ًا بالريا�سة اإىل 
احل��د الذي يجعله��م ميار�سونها به��ذه ال�سورة، 
لك��ن املو�س��م الرم�س��اين جع��ل م��ن املنا�سب��ة 

الدينية مو�سمًا ريا�سيًا بامتياز.
حتول��ت �س��وارع وميادي��ن �سنع��اء اإىل مالعب 
ب�سيط��ة ملمار�س��ة لعب��ة الك��رة الطائ��رة، وهذه 
اللعبة لي�س��ت هوايًة لدى معظمه��م، ولكن عادًة 
م��ا ميار�سونه��ا يف رم�س��ان لتم�سي��ة اأوق��ات 

فراغهم.
 وقال اأحد الالعب��ني، اأحمد علي، ل�سبكة رووداو 
وحت��ى  الع���رش  بع��د  "م��ن  اإنه��م  الإعالمي��ة، 
اخلام�سة م�ساًء ميار�سون هذه اللعبة باعتبارها 
الريا�سة املتوفرة يف مث��ل هذه الأحياء، واإنهم 

ل ميار�سونها �سوى يف �سهر رم�سان".
فيما ق��ال، و�سي��م عبدالنا���رش، اإن "لعبة الكرة 
الطائرة يف رم�سان اأكرث متعة لق�ساء الأوقات، 

حيث باتت اأ�سبه بتقليد اأو عادة".
حتى حمرفو وه��واة الكرة الطائ��رة، جلاأوا اإىل 
هذه امليادين العامة، ليقيموا بطولتهم، بعد اأن 
اأغلقت اأندية �سنعاء اأبوابها يف وجوههم ب�سبب 

توقف الأن�سطة الريا�سية.  
واأو�سح نائ��ب رئي�س فرع احتاد ك��رة الطائرة، 
غمدان عبدالكرمي، لرووداو، اأنه "لالأ�سف ال�سديد 
ل توجد اأندية ملمار�سة هذه اللعبة يف العا�سمة 
�سنع��اء، با�ستثناء ناٍد واح��د هو نادي ال�رشطة 
الريا�سي، اأما بقي��ة الأندية فاجتهت للعبة كرة 
الق��دم، ونحن كفرع احتاد الكرة الطائرة نحاول 

تن�سيط اللعبة يف رم�سان قدر الإمكان".
هن��اك اأن�سط��ة ريا�سي��ة عدي��دة تق��ام يف نهار 
ف��رة  الأحي��اء، خا�س��ة يف  رم�س��ان مبعظ��م 
الع�رش، لكنها تظل اأن�سطة غري منظمة، وتختفي 

مع اأول اأيام الفطر.

صنعاء -  وكاالت

دخلت قوات تابعة للجي�ش 
الوطني الليبي املتمركز يف 

�سرق ليبيا مدنا ا�سرتاتيجية 
يف منطقة اجلفرة ال�سحراوية 

وا�ستبكت مع ميلي�سيات 
مت�سددة بعد �سن غارات جوية 

مكثفة يف املنطقة، وهو ما 
يقلب موازين القوى و�سط 

ليبيا لفائدة امل�سري خليفة حفرت 
قائد اجلي�ش الذي ي�سيطر على 

مناطق وا�سعة يف ال�سرق ويلقى 
دعما اإقليميا ودوليا متناميا.

وي�سغ��ط اجلي���س الوطن��ي الليب��ي م��ن اأج��ل تو�سي��ع 
وج��وده يف و�سط ليبي��ا وجنوبها حي��ث يتناف�س على 
ه��ذه ال�سيطرة م��ع ميلي�سيات اإ�سالمي��ة مت�سددة كانت 
قد اأحكمت قب�ستها على العا�سمة طرابل�س وب�سع من 
م��دن الغرب الليبي و�سع��ت اإىل التم��دد، لكنها �سارت 
عاج��زة اأم��ام تق��دم حف��ر عل��ى اجلبه��ات املختلفة. 
والت�سعي��د الع�سك��ري يعّر���س للخطر اجله��ود الدولية 
الرامي��ة اإىل توحي��د املع�سك��رات ال�سيا�سي��ة وامل�سلحة 
يف ���رشق وغرب ليبي��ا والت��ي توا�س��ل التناف�س على 
ال�سلط��ة رغ��م التو�سل خلط��ة انتقالي��ة بو�ساطة الأمم 
املتح��دة يف اأواخر عام 2015. وكانت ا�ستباكات يوم 
اجلمع��ة ب��ني القوات املوالي��ة للجي�س الوطن��ي الليبي 
و�رشايا الدف��اع عن بنغازي وهي قوة ت�سم اإ�سالميني 
مت�سددي��ن ومقاتل��ني اآخرين ف��روا اأمام تق��دم اجلي�س 
الوطن��ي الليبي منذ الع��ام املا�سي يف مدينة بنغازي 

ب�رشق البالد.
وقال اأحمد امل�سم��اري املتحدث با�سم اجلي�س الوطني 
الليب��ي اإن 12 مقات��ال، �ست��ة عل��ى كل جان��ب، لق��وا 
حتفه��م. واأ�س��اف اأن اجلي���س الوطن��ي الليب��ي ب�س��ط 
�سيطرت��ه على م��دن ودان وهون و�سوكن��ة على الرغم 
م��ن اأن��ه مل ي�سيط��ر عل��ى قاع��دة اجلف��رة اجلوي��ة اإىل 
الغرب من ودان. واأظهرت لقطات فيدو من ودان، التي 
دخلتها كتيبة الزاوية التابع��ة للجي�س الوطني الليبي 
يوم اجلمعة، �سيارات حترق على جانب الطريق وعددا 

من اجلثث ملقاة على الأر�س.
وج��اء التقدم بعد اأن قال م�سوؤولون ع�سكريون و�سكان 
اإن طائرات مقاتلة تابع��ة لقوات اجلي�س الوطني �سّنت 

�رشبات جوية مكثفة ليل اخلمي�س على اجلفرة.
و�سن��ت م���رش اأي�سا خ��الل الأ�سبوع املا�س��ي غارات 
جوي��ة على اجلف��رة بالإ�سافة اإىل مدين��ة درنة ب�رشق 
ا�ستهدف��ت  الغ��ارات  ه��ذه  اإن  م���رش  وقال��ت  ليبي��ا. 
م�سيحي��ني يف  عل��ى  بهج��وم  له��م �سل��ة  مت�سددي��ن 
حمافظ��ة املنيا مب���رش رغم اأن حمللني قال��وا اإن هذه 
الغ��ارات كانت ته��دف فيما يب��دو اإىل م�ساعدة خليفة 

حفر حليف م�رش الوثيق يف امللف الليبي.
واأ�ساف امل�سم��اري يوم اجلمعة اأنه��م تو�سلوا اإىل اأن 

مت�سددْي��ن م�رشي��نْي بارزْي��ن يعم��الن يف درن��ة واأن 
مكامل��ات هاتفية عرب الأقم��ار ال�سناعية اأجريت بني 

املنيا ودرنة قبل الهجوم.
وب��داأ حف��ر يف ال�سيط��رة تدريجي��ا عل��ى الأر���س يف 
الوق��ت الذي يرف�س فيه احلكوم��ة املدعومة من الأمم 
املتح��دة يف طرابل���س. وطامل��ا يقول اجلي���س الوطني 
الليب��ي اإن��ه يتوق��ع ال�سيط��رة عل��ى العا�سم��ة رغم اأن 
كثريين ي�سككون يف اأن لديه القدرة على القيام بذلك.

وتق��ع اجلف��رة عل��ى بعد م��ا يزي��د ع��ن 500 كيلومر 

جنوب غربي بنغ��ازي وعلى بعد نف�س امل�سافة جنوب 
�رشق��ي طرابل�س. وق��ال امل�سم��اري اإن اجلي�س الوطني 
�سيتحّرك بعد ذلك �س��وب بني وليد وهي مدينة واقعة 

�سمال غربي اجلفرة.
وك�سف امل�سماري عن اأن قوات اجلي�س الوطني مبجرد 
اأن حتك��م ال�سيط��رة عل��ى قاع��دة اجلف��رة الع�سكري��ة 
�ستنتق��ل غرب��ا اإىل بني وليد بالتدري��ج نظرا للخطورة 

ال�سديدة التي ت�سكلها املنطقة.
وق��ال حممد الزوي من مكتب اإعالم كتيبه 21 التابعة 

للجي�س اإن قوات طالئع من اجلي�س ت�سيطر على مداخل 
مدين��ة اجلف��رة اجلنوبي��ة والغربي��ة وبواب��ة الفقه��اء 
ومداخ��ل �سوكن��ه وم�رشوع نينا الزراع��ي وتعترب هذه 

املناطق يف حميط قاعدة اجلفرة اجلوية .
وا�ستنك��ر املجل���س الرئا�سي حلكومة الوف��اق الوطني 
الليبية برئا�سة فائز ال�رشاج، الق�سف الذي تتعر�س له 
مدينة اجلف��رة، وو�سف يف بيان له ق�سف �سالح اجلو 

التابع للم�سري حفر، باأنه غري مقبول.
وي��رى متابع��ون لل�س��اأن الليب��ي اأن املتغ��رّيات عل��ى 
الأر���س اأ�سبحت لفائدة حفر الذي جنح يف حما�رشة 
الإ�سالمي��ة  اجلماع��ات  اأي  الرئي�سي��ني،  خ�سوم��ه 
املت�سددة امل�سيطرة على طرابل�س اأو تلك التي متركزت 

يف بنغازي ل�سنوات قبل اأن يقع طردها.
واعت��ربوا اأن خ��الف حف��ر م��ع ال���رشاج ه��و خ��الف 
�سيا�س��ي، وق��د مت جت��اوز الكث��ري م��ن نق��اط اخلالف 
خ��الل اللقاء الأخ��ري يف اأبوظبي، وه��و اللقاء الذي مت 
برعاي��ة اإماراتي��ة ودعم م���رشي ومت التف��اق خالله 
على مواجهة املجموعات املت�سددة ومنعها من دخول 

املوؤ�س�ستني الأمنية والع�سكرية.
وب��داأ ال���رّشاج، من جانبه، تنفي��ذ تفا�سيل التفاق من 
خ��الل الت�س��دي لأن�سط��ة امليلي�سي��ات اخلارج��ة ع��ن 
القان��ون وطرده��ا خ��ارج العا�سم��ة الليبي��ة، ف�س��ال 
ع��ن ا�ستع��ادة مطار طرابل���س كنقطة حيوي��ة ع�سكريا 
و�سيا�سي��ا. وجاء الت�سعيد الأخري يف اأعمال العنف يف 
املناط��ق ال�سحراوية بو�سط ليبي��ا بعد مقتل الع�رشات 
م��ن املقاتلني املوالني للجي�س الوطني ال�سهر املا�سي 
يف هجوم على قاعدة براك ال�ساطئ اجلوية قرب �سبها 
جنوب غربي اجلفرة، وهو الهجوم الذي اأثار موجة من 

الغ�سب ال�سعبي.

طرابلس - متابعة


