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ع�شرات القتلى بتفجير �سيارات مفخخة في العراق

اجتاهات

بدء عملية ع�سكرية كبيرة لتحرير مناطق في المو�صل وتكريت

تمارين للحرب الباردة
} نظام مارديني
لم يكن وصف األدميرال جيمس ستافريدس ،أحد قيادات حلف
«الناتو» العليا حتى  2013الوضع العالمي بقوله« :نشعر كما لو
أن العالم اليوم يواجه ع��ددا ً غير مسبوق من األزم��ات العالمية على
مستوى األمن» .لم يكن هذا الوصف بعيدا ً من الواقع ،وقد جاءت قمة
«الناتو» بويلز في بريطانيا ،كما لو أنها تأكيد لهذا الشعور ،الذي يشير
إلى تمرين من تمارين التأسيس للحرب الباردة ،وقد رأت زينيا وكيت،
مديرة معهد أبحاث الشؤون الدولية في لندن ،أنه يجب النظر إلى قمة
ويلز على أنها «محطة على الطريق» بدالً من «نقطة النهاية» من حيث
التعامل مع التحديات األمنية الحالية التي يواجهها حلف «الناتو».
وكان ستافريدس ذهب أبعد من ذلك ،إذ اعتبر «قمة  4أيلول هي
األهم منذ سقوط جدار برلين بسبب األزم��ات المتعددة التي تنتشر
حول العالم في الوقت ذاته» ،مشيرا ً إلى «المغامرة الروسية» على حد
وصفه ،في شرق أوكرانيا وجنوبها.
بهذا المعنى فرضت األزمة األوكرانية معادالت أمنية وسياسية
مختلفة ،ك��أن تلك األزم��ة تفرض تعديالت خاصة هنا وهناك على
خريطة التحالفات اإلقليمية والدولية ،وخصوصا ً شمال أوروبا.
فالصراع بين روسيا والغرب عاد مرة أخرى لتحديد هيئة النظام
الدولي بالكامل ،وبالتالي يعيد روسيا إل��ى مكانتها السابقة كقوة
موحد تماما ً ومتفاوت المصالح في
عظمى ،في مواجهة غرب غير
َّ
العالقة مع روسيا ،وسط رمادية القيادة السياسية األوبامية وترددها
في الخيارات االستراتيجية الكبرى .وهذا ما أتاح ويتيح لـ«القيصر»
مواصلة دفع اآلخر نحو اتباع سياسة حافة الهاوية .خصوصا ً وقد
ج��اء الموقف األميركي واألوروب���ي ،بفرض عقوبات معنوية على
موسكو محدوداً ،وقد واجهتها األخيرة بعقوبات مضادة مستندة
إلى دول مجموعة «البريكس» من جهة ،واقتحام الحديقة الخلفية
للواليات المتحدة «أميركا الالتينية» من جهة أخرى.
أما العامل الثاني الذي يدعم هذا الرأي ،هو أهمية بيع الغاز الروسي
إلى أوروبا عبر أوكرانيا ،وعالقات الصداقة الرسمية والشخصية ما
بين روسيا وألمانيا على وجه الخصوص .أوروب��ا ال تحتاج إلى أن
تعيش أزمة طاقة أو أزمة اقتصادية جديدة.
وربما تلعب الشماتة هنا دورا ً في هذا األمر ،فيالحظ راجا موهان
وهو خبير استراتيجي هندي بارز ،أن أوروبا «لم ّ
تكف قط عن إلقاء
المحاضرات على آسيا حول الفضائل اإلقليمية» ،ولكنها تبدو اآلن
عاجزة عن التأقلم مع التحديات األمنية اإلقليمية المحيطة بها.
.............
خلجة
في بالدي
من الشهداء ما يكفي
ألغنيــــــــة

التفجير المفخخ الذي ضرب منطقة الكرادة

القوات العراقية خالل عملياتها في تكريت
ب���دأت ق���وات األم���ن ال��ع��راق��ي��ة بمساندة
متطوعي الحشد الشعبي عملية عسكرية
ك��ب��ي��رة ل��ت��ح��ري��ر م��ن��اط��ق ب��ال��م��وص��ل وف��ي
مدينة تكريت من مسلحي جماعة «داعش»
اإلرهابية.
وأف��اد موقع «السومرية نيوز» أم��س أن
مصدرا ً محليا ً في محافظة نينوى قال بأن
القوات األمنية بدأت بعملية عسكرية واسعة
النطاق لتحرير مناطق ش��رق الموصل من
«داع���ش» ،تزامنا ً م��ع قصف ج��وي مك ّثف
استهدف مواقع التنظيم في تلك المناطق.
وقال المصدر« :إن القوات األمنية بدأت
اليوم (أمس) عملية عسكرية واسعة النطاق
لتحرير مناطق ال��خ��ازر 40( ،كلم شرق
الموصل) ،وبرطلة ( 20كلم شرق الموصل)،
تزامنا ً مع قصف ج��وي مكثف مستمر منذ
الساعة العاشرة من مساء األمس وحتى اآلن».
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن
اسمه« :أن قوات البيشمركة تشتبك في هذه
األثناء مع تنظيم داعش في قضاء الحمدانية،
( 25كم شرق الموصل)».
وفي السياق ذات��ه ،أف��اد مصدر أمني في

محافظة ص�لاح ال��دي��ن أن ال��ق��وات األمنية
وبمساندة متطوعي الحشد الشعبي تستعد
لتنفيذ عملية عسكرية واسعة لتحرير قضاء
ال���دور ج��ن��وب ش��رق��ي تكريت م��ن مسلحي
«داعش».
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن
اسمه أيضاً« :إن القوات األمنية وبمساندة
متطوعي الحشد الشعبي بدأت صباح أمس
(أول من أم��س) باالحتشاد استعدادا ً لشن
هجوم على قضاء الدور 25( ،كم جنوب شرقي
تكريت) ،من مدخله الجنوبي» .وأوض��ح
المصدر أن «القوات األمنية قصفت بالمدافع
وقذائف الهاون مناطق تجمع المسلحين في
مجمع الدور السكني جنوب القضاء».
على صعيد متصل ذك��ر شهود عيان أن
«مئات األسر بدأت بالنزوح من قضاء الدور
إلى مناطق آمنة على خلفية ذلك القصف».
الجدير بالذكر ،أن العمليات العسكرية
األم��ن��ي��ة ت��ت��واص��ل ل��ط��رد جماعة «داع���ش»
اإلره��اب��ي��ة م��ن المناطق التي ينتشر فيها
بمحافظتي نينوى وصالح الدين ،بينما تستمر
العمليات في األنبار لمواجهة اإلرهابيين،

عبا�س يطلب من الغنو�شي التدخل لنزع فتيل الخالف مع «حما�س»

مطار غزة الذي دمره العدوان الصهيوني
أكدت حركة «النهضة» اإلسالمية
في تونس أمس ،أن رئيس السلطة
الفلسطينية محمود عباس طلب
من مسؤول الحركة راشد الغنوشي
التدخل لنزع فتيل الخالفات بين
حركتي حماس وفتح.
وع�����اد ت���وت���ر ال���ع�ل�اق���ات بين
الحركتين اللتين و ّقعتا قبل أشهر
اتفاقا ً إلنهاء االنقسام بين قطاع
غ��زة ال���ذي تسيطر عليه حماس
والضفة الغربية بعد رفض حماس
المبادرة المصرية عندما عرضت
أول مرة لوقف الحرب في غزة.
وق���ال ع��ب��اس ف��ي تصريحات
صحافية« :كان باإلمكان أن نتفادى
 2000شهيد وآالف المنازل والدمار
(لو تم القبول بالمبادرة المصرية
منذ البداية) بعد  50يوما ً عدنا لما
قلناه أوالً».
وأوردت حركة «النهضة» في

صفحتها الرسمية عبر «فايسبوك»
أن «نائب أمين سر اللجنة المركزية
لحركة فتح جبريل الرجوب سلّم
الغنوشي رسالة من عباس تطلب
من قيادة حركة النهضة التدخل بين
حركتي فتح وحماس» .وأضافت أن
«الرجوب أكد استعداد حركة فتح
تقديم كل التنازالت التي تقتضيها
وح��دة الصف الفلسطيني اقتداء
بتجربة حركة النهضة» ،مؤكدا ً أن
«حركة فتح لم ول��ن تصطف ضد
حماس في أي استقطاب إقليمي أو
دولي».
من جهة أخرى ،أكد نائب رئيس
المكتب السياسي لحركة حماس
إسماعيل هنية أن حركته ال يمكن أن
تقبل أو تتعامل مع أي قرار إقليمي
أو دولي يمس سالح المقاومة.
وأفاد موقع «المركز الفلسطيني
ل�لإع�لام» أم��س أن هنية ق��ال في

خطبته األول���ى بعد ال��ع��دوان في
مسجد السوسي بمخيم الشاطئ
غرب مدينة غزة« :إن سالح المقاومة
مقدّس بقدسية القضية واألرض،
وإذا أرادوا أن ننزع سالحنا فنحن
نوافق بشرط ن��زع س�لاح المحتل
وخروجه من أرضنا ،وطالما هناك
احتالل فستكون مقاومة».

لجنة فلسطينية قريبا ً
إلدارة معبر رفح

ينتظر أن ُتشكل لجنة فلسطينية
بالتنسيق مع مصر لتولي اإلشراف
على معبر رف��ح بين مصر وقطاع
غ��زة ،في وق��ت أعلنت السلطة أن
إعادة اإلعمار ستكلّف نحو ثمانية
مليارات دوالر ،وأن العدوان خلّف
أكثر من  200ألف عاطل عن العمل
يعيلون  900ألف شخص.

وق��ال األم��ي��ن المساعد لمنظمة
التعاون اإلس�لام��ي هشام يوسف
إنه س ُتشكل لجنة فلسطينية قريبا ً
لتولي اإلشراف على إدارة معبر رفح
البري ،مشيرا ً إلى وجود اتصاالت
دائمة مع السلطات المصرية للعمل
على فتح المعبر باستمرار وإدخال
المساعدات.
وأوض����ح ي��وس��ف ال����ذي ي��زور
غ��زة حاليا ً أن هناك لجنة تتلقى
تدريبات في مصر ستتولى إدارة
المعبر ،وأك��د أن الجهود ما زالت
متواصلة بهدف إعادة إعمار قطاع
غزة في أقرب وقت ممكن ،الفتا ً إلى
أن مؤتمر إعادة اإلعمار سيعقد في
القاهرة قريباً.
ودع�����ا ي���وس���ف إل����ى ض����رورة
توحيد الصف الفلسطيني وتجاوز
كل الخالفات في الفترة الحالية
للمساعدة في إعادة اإلعمار.

العدو ي�ستدرج عرو�ض ًا لبناء  283وحدة �سكنية في ال�ضفة
أطلقت سلطات االحتالل «اإلسرائيلي» استدراج عروض لبناء  283وحدة
سكنية في مستوطنة الكانا بالضفة الغربية المحتلة ،كما علم أمس لدى الهيئة
«اإلسرائيلية» لألراضي العامة.
ومشروع توسيع مستوطنة الكانا الواقعة شمال غربي الضفة الغربية تمت
المصادقة عليه في كانون الثاني ،ونشر استدراج عروض البناء أول من أمس
كما جاء على موقع الهيئة اإللكتروني.
وإطالق استدراج العروض يأتي على رغم تعبير المجموعة الدولية عن
قلقها بأن يستأنف االحتالل تسريع سياسة االستيطان في الضفة الغربية فيما
تراوح جهود السالم مكانها.
وهذا القلق جرى التعبير عنه بقوة حين أعلن الكيان «اإلسرائيلي» األحد نيته
مصادرة أربعة آالف دونم من أراضي جنوب الضفة الغربية المحتلة في منطقة
بيت لحم.
وقال حكومة االحتالل إن ذلك القرار جاء ضمن القرارات السياسية التي
ا ُتخذت بعد مقتل ثالثة شبان «إسرائيليين» في المنطقة ذاتها في حزيران
الماضي قرب كتلة غوش عتصيون االستيطانية.
واعتبرت حركة السالم اآلن المناهضة لالستيطان أن إعالن االحتالل األحد

«غير مسبوق في حجمه منذ الثمانينات ،ويمكن أن يؤدي إلى تغيير كبير في
الوضع القائم في غوش عتصيون ومنطقة بيت لحم».
وقد أثار اإلعالن «اإلسرائيلي» موجة تنديد دولية واسعة النطاق.
واستمرار االستيطان يعتبر إلى حد كبير عقبة أساسية أمام الجهود التي
تبذل منذ عقود لحل النزاع «اإلسرائيلي»  -الفلسطيني.

األمر الذي دفع بمئات اآلالف من العوائل إلى
ترك منازلها والنزوح إلى مناطق آمنة.

البيشمركة تستعيد «ينكجة»

من ناحية ثانية ،تمكنت القوات الكردية
(البيشمركة) من استعادة السيطرة الكاملة
على قرية «ينكجة» ،الواقعة جنوب مدينة
كركوك ،إلى الشمال من بغداد ،بعد اشتباكات
عنيفة م��ع مقاتلي تنظيم ال��دول��ة ،الذين
سيطروا على القرية ألكثر من شهرين ،وفقا ً
لـ»سكاي نيوز».
وقال مسؤول كردي إن المواجهات أسفرت
عن مقتل  10من مقاتلي تنظيم الدولة.

عشائر األنبار
تشكل لواء «النخبة»

أعلن عدد من العشائر في محافظة األنبار
وبالتنسيق مع القوات األمنية تشكيل لواء
خاص بها يدعى النخبة ،بغية القضاء على
جماعة «داعش» اإلرهابية.
وأف��اد موقع «السومرية نيوز» أم��س أن

األحداث األمنية األخيرة التي شهدتها محافظة
األنبار والصراع المسلح الذي عاشته بعض
م��دن المحافظة دف��ع عشائر المحافظة إلى
تشكيل ل��واء مسلح أطلق عليه «النخبة»
والذي يعمل بالتنسيق مع القوات األمنية في
محاربة «داعش».
وقال شيخ عشيرة« :عقد هذا المؤتمر من
أجل ح ّل المشكلة في محافطة األنبار وهو
الوقوف مع األجهزة األمنية كي نتخلص من
ه��ذا ال��م��رض» .وأض���اف« :ل��واء النخبة من
تشكيل العشائر يحتوي على  2000شخص
اتفقنا مع المحافظ وقائد الشرطة سيكون
عمل تنسيقي».
ويرى مراقبون أن سرعة حسم المعركة
ضد الجماعات المسلحة في األنبار سيعطي
القوات األمنية دافعا ً مهما ً لمحاصرة «داعش»
في المناطق الشمالية ومجابهته من محاور
عدة والقضاء عليه.
على صعيد أمني آخر ،قتل  4جنود وأصيب
 9آخرون ،في تفجير سيارة مفخخة وقع في
ساعة متأخرة من مساء أول من أمس ،عند
مدخل قاعدة عسكرية في تكريت (شمال

ال��ع��راق) ،بحسب ما أف��اد مصدر في قيادة
عمليات صالح الدين.
وبذلك يرتفع عدد القتلى في أعمال عنف
وقصف ضربت مناطق متفرقة من العراق في
ذلك اليوم إلى نحو  ،39عالوة على عشرات
المصابين ،وف��ق �ا ً ل��م��ص��ادر أمنية وطبية
محلية.
فقد ذك��رت مصادر أمنية وطبية أن ما ال
يقل عن  17شخصا ً قتلوا بانفجار سيارتين
مفخختين شمال ب��غ��داد مساء الخميس.
وأضافت المصادر أن السيارة األولى انفجرت
أم��ام مطاعم ومقاه ومحال تجارية في حي
الكاظمية ،م��ا أسفر ع��ن مقتل  11شخصا ً
وإصابة  32آخرين.
وتابعت المصادر أن سيارة أخرى انفجرت
أمام محال تبيع الكحول في منطقة الكرادة
في وسط بغداد ،ما أدى إلى مقتل  6أشخاص
وجرح  17آخرين.
وف��ي موقع االنفجار ،تطايرت واجهات
المحال التجارية إلى مسافات بعيدة بفعل
االنفجار.

«�أن�صار بيت المقد�س» تتبنى الهجوم على مدرعة لل�شرطة في �سيناء

محادثات ع�سكرية م�صرية  -ليبية لل�سيطرة على الحدود
ت��ب��ن��ت ج��م��اع��ة «أن���ص���ار بيت
المقدس» ،اإلرهابية في سيناء في
فيديو ُب� ّ
�ث على يوتيوب ،االعتداء
على م��درع��ة للشرطة ال��ذي أوق��ع
 11قتيالً في شمال سيناء الثالثاء
الماضي.
وسبق أن تب ّنت مجموعة أنصار
بيت المقدس ،التي تتخذ من شمال
سيناء قاعدة لها ،معظم االعتداءات
ال��دام��ي��ة ال��ت��ي استهدفت الجيش
والشرطة منذ اإلط��اح��ة بالرئيس
السابق محمد مرسي في تموز عام
.2013
وص���ورت جماعة «أن��ص��ار بيت
ال��م��ق��دس» ع��ن ق���رب ال��ه��ج��وم في
ال��ف��ي��دي��و ال���ذي ُب� ّ
���ث ،ع��ل��ى م��واق��ع
التواصل االجتماعي تظهر السيارة
المصفحة وق��د تفحمت وتطايرت
أج��زاؤه��ا بفعل التفجير الشديد.
ويعرض الفيديو بعد ذلك أسلحة
وبطاقات هوية أكدت الجماعة أنها
كانت في حوزة الضحايا.
وه��ج��وم ال��ث�لاث��اء ال���دام���ي هو
األكبر ضد األمن المصري منذ مقتل
 22جنديا ً في الجيش في هجوم
ض��د نقطة ل��ح��رس ال��ح��دود ق��رب

الفرافرة في صحراء مصر الغربية
جنوب غربي القاهرة في  19تموز
الماضي.
في المقابل ،بحث وزي��ر الدفاع
واإلنتاج الحربي المصري صدقي
صبحي ورئ��ي��س األرك����ان العامة
للجيش الليبي ال��ل��واء عبدالرازق
الناظوري في القاهرة أم��س ،سبل
ف����رض ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى ال��ح��دود
المشتركة بين البلدين.
وذك��رت وزارة الدفاع المصرية
في بيان أن «المحادثات تناولت
س��ب��ل تفعيل ال��ت��ع��اون المشترك
لفرض السيطرة األمنية وتأمين
الحدود المشتركة واتخاذ التدابير
واإلج��راءات الالزمة لمنع محاوالت
التسلل والتهريب عبر الحدود بين
البلدين» .وأضافت أن «اللقاء بحث
كذلك أهم المستجدات والمتغيرات
المتالحقة وت��ب��ادل ال���رؤى تجاه
م��ا ت��ش��ه��ده ال��س��اح��ت��ان اإلقليمية
والمحلية من تطورات وانعكاساتها
ع��ل��ى األم����ن واالس���ت���ق���رار ف��ي ظل
الظروف الحالية».
وكانت مصر استضافت قبل نحو
أسبوع اجتماعا ً وزاري�ا ً يعد الرابع

م��ن ن��وع��ه ل���دول ال��ج��وار الليبي.
وت��ب��ن��ى االج��ت��م��اع ت��وص��ي��ات ع��دة
من بينها ال��دع��وة إل��ى وق��ف فوري
للعمليات المسلحة من أج��ل دعم
العملية السياسية وتعزيز الحوار
مع األط��راف السياسية التي تنبذ
ال��ع��ن��ف وص����وال ً لتحقيق ال��وف��اق
الوطني والمصالحة ووضع دستور
جديد لليبيا.

م�صر :لن نف ّرط بمياه النيل
أكد وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور حسام مغازي أن
بالده لن تفرط في نقطة واحدة من حقوقها في مياه النيل ولن تألو
جهدا ً في سبيل الحفاظ على مواردها المائية وتنميتها وتطويرها
باالستعانة بجهود أبنائها المخلصين واستخدام أحدث وسائل وطرق
الري الحديثة.
جاء ذلك في بيان للوزارة نشرته وكالة أنباء الشرق األوسط حول
نتائج لقاء الوزير المصري مع شباب المهندسين الجدد بالوزارة .
وأطلع الوزير مغازي شباب المهندسين على آخر مستجدات ملف
سد النهضة األثيوبي.

داخلية البحرين تعترف بان�ضمام �أحد �ضباطها لـ«داع�ش»

«هيومن رايت�س» تح ّمل حلفاء المنامة
الغربيين تدهور حقوق الإن�سان
ح ّملت منظمة «هيومن رايتس ووتش» حلفاء البحرين
الغربيين مسؤولية الوضع المتدهور والظروف المفجعة
التي تواجه النشطاء في البحرين.
وأف��اد موقع «ص��وت المنامة» أن الباحث المختص
بشؤون منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في المنظمة
نيكوالس م��اك جيهان ،أك��د أن حلفاء البحرين اختاروا
سياسة وصفها بالكارثية السترضاء الحكم في البحرين
واإلذعان له بحسب تعبيره.
وأكد ماك جيهان أن الحلفاء بقوا صامتين إلى حد كبير
في مواجهة انتهاكات حقوق اإلنسان التي تعد بالنسبة
لهم أقل أهمية من الناحية االستراتيجية .وأوض��ح« :أن
مريم الخواجة تواجه عقوبة السجن ،فيما يواجه والدها
حكما ً بالسجن مدى الحياة» ،مشددا ً على أنه حان الوقت
للشجاعة في الوقوف مع أبناء الخواجة والحقوق التي
يدافعون عنها.
وأشار ماك جيهان إلى أن الناشطين البحرينيين تحملوا
الكثير من وطأة قوانين حكومتهم التي وصفها بالجائرة،
واإلدان���ات الجائرة إضافة إل��ى تكتيكات غير مشروعة
تستخدمها الحكومة ،معتبرا ً أن الناشطين قاوموا ذلك كله
بعزيمة فوالذية.
من جهة أخ��رى ،اعترفت وزارة الداخلية البحرينية
بعد شهرين من الصمت والتكتم بانشقاق ألحد ضباطها
المدعو محمد عيسى البنعلي والتحاقه بجماعة «داعش»
اإلرهابية.
وأفاد موقع «صوت المنامة» أن وزارة الداخلية قالت
عبر حسابها الخاص بـ»تويتر»« :إن الضابط السابق
محمد عيسى البنعلي كانت قد أنهيت خدماته من قبل إثر
تخلفه عن العمل».
وقال الضابط البحريني البنعلي في منتصف شهر تموز

ي��ذك��ر أن السلطات األمنية في
مصر تسعى إلى تطبيق آليات عمل
لضبط الحدود ومنع تسلل المهربين
وتهريب السالح ووقف الهجرة غير
الشرعية إلى ليبيا التي تشهد أعمال
عنف بعد اندالع قتال بين ميليشيات
مسلحة ساعدت في إسقاط نظام
العقيد الراحل معمر القذافي عام
.2011

أحد الضباط المنضمين «لداعش»
 2014عبر حسابه الخاص بـ»تويتر»« :أعلن انضمامي
إلى الدولة اإلسالمية وبيعة أميرها الخليفة إبراهيم بن
عواد البدري القرشي الحسيني».
وتحدث موقع إلكتروني قريب من السلطة (رفاعي نيوز)
عن صدور قرار بتسريح أحد ضباط وزارة الداخلية من
الخدمة العسكرية برتبة مالزم أول بعد أن ثبت انضمامه
لجماعة «داعش» في سورية.
وأك���د الموقع أن ال��م�لازم أول ال��م��س� ّرح م��ن الخدمة
العسكرية يوجد حاليا ً في سورية مع جماعة ما يسمى
الدولة اإلسالمية في العراق والشام «داعش».

الجزائر توافق
على زيارة
قا�ض فرن�سي
ٍ
للتحقيق
في مقتل رهبان
وافقت السلطات الجزائرية
ل��ل��ق��اض��ي ال��ف��رن��س��ي المكلف
بالتحقيق في قضية مقتل رهبان
تيبحيرين بزيارة البالد في 12
و 13تشرين األول المقبل ،بينما
ينتقل القاضي الجزائري المكلف
بالقضية نفسها إل��ى فرنسا
في  21من الشهر ذات��ه .وقال
وزي��ر ال��ع��دل الطيب ل��وح على
هامش مؤتمر صحافي« :وافقت
السلطات القضائية الجزائرية
على زي��ارة القاضي الفرنسي
مارك تريفيديتش ،وحددت لها
تاريخ  12و 13تشرين األول».
وعلى رغم أن الجزائر قبلت
م��ب��دأ إع����ادة ت��ش��ري��ح جماجم
الرهبان الذين قطعت رؤوسهم
ول��م يعثر على بقية جثثهم،
فهي تشترط أن «يتم الفحص
بيد خبراء جزائريين بحضور
القاضي الفرنسي ،وليس خبراء
فرنسيين» بحسب ما أكد لوح.
وم��ن جهة أخ��رى ،أك��د ل��وح أن
ال��ق��اض��ي ال��ج��زائ��ري المكلف
بالقضية سيتنقل ب��دوره إلى
فرنسا ف��ي  21تشرين األول
الستكمال التحقيق.

