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القوات العراقية تعلن مقتل نحو  40م�سلح ًا ينتمون لـ«داع�ش»

تن�سيق �أردني ـ �إماراتي
لمواجهة تحديات المنطقة

العبادي ي�ستغرب اعتذار بايدن للدول الداعمة للإرهاب؟

بحث العاهل األردني الملك عبدالله الثاني مع ولي عهد
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد
بن زايد آل نهيان مجمل المستجدات والتطورات الراهنة
في المنطقة.
وقالت وكالة األنباء اإلماراتية إن اللقاء الذي عقد «بحث
عددا ً من القضايا اإلقليمية والدولية التي تهم البلدين».
وأوضحت الوكالة أنه «جرى خالل اللقاء تأكيد الرؤية
المشتركة بين الطرفين لمواصلة التشاور والتنسيق
لمواجهة مختلف التحديات ،بما يكفل استتباب األمن
ويحفظ استقرار بلدان المنطقة وسالمها».
وش��دد الشيخ محمد ف��ي اللقاء ال��ذي حضره وزي��ر

الخارجية اإلماراتي الشيخ عبدالله بن زايد على «أهمية
العالقات بين البلدين الشقيقين» والتي تحظى بمتابعة
من قبل رئيس دولة اإلمارات الشيخ خليفة بن زايد مشيرا ً
إلى «حرص قيادة اإلمارات على االرتقاء بهذه العالقات
ودفعها إلى مزيد من النمو والتطور».
وأعرب الملك عبدالله عن اعتزازه بالعالقات التاريخية
الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين مشيدا ً
بالقيادة الحكيمة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان .وأكد:
«الحرص على مواصلة مسيرة العالقات المتميزة التي
تجمع البلدين إلى آفاق أرحب وأوسع هو رغبة مشتركة
بين الجانبين».

م�صر :الجي�ش يقتل �إرهابيين خطيرين في �سيناء
الجيش العراقي في أرض المعركة

دول دعمت اإلرهاب إلسباب طائفية
أعرب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن استغرابه
حيال اع��ت��ذار نائب الرئيس األميركي جو بايدن لبعض
ال��دول اإلقليمية بشأن تصريحاته ح��ول دعمها لجماعة
«داعش» اإلرهابية ،مؤكدا ً وجود دول دعمت بقوة الجماعات
اإلرهابية.
وأوضح العبادي خالل مقابلة مع عدد من الصحافيين
العراقيين ،أن هناك دوال ً دعمت بكل قوة الجماعات اإلرهابية
وذل��ك ألغ��راض طائفية وقومية .وأض��اف أن «ال��دول التي
دعمت اإلرهاب شعرت بالخطر عليها ولذلك أرى أن دعمهم
لنا هو حقيقي» ،وأشار إلى «أن هناك دوال ً لم تتعاون معنا
لعدم شعورها بتهديد اإلرهاب».
يذكر أن رئيس ال��وزراء حيدر العبادي دعا جميع الدول
المشاركة في التحالف األميركي إلى احترام سيادة العراق
ووحدة أراضيه ،مؤكدا ً ضرورة أن تكون الضربات الجوية
بالتنسيق مع الحكومة العراقية.
من جهة أخ��رى ،ح��ذرت المرجعية الدينية العليا في
العراق ،من التدخل «السلبي» في شؤون العراق ،فيما دعت
إلى عدم االستجابة لذرائع المساس بسيادته.
وذكرت «السومرية نيوز» أن ممثل المرجعية في كربالء
السيد أحمد الصافي ق��ال خ�لال خطبة ص�لاة الجمعة في
الصحن الحسيني بكربالء إن «على القادة السياسيين أن
يوحدوا كلمتهم ومواقفهم في األمور الخطيرة التي يمر بها

البلد» ،مشددا ً على ض��رورة أن «يكونوا على حذر تام من
أية محاولة للتدخل في الشؤون السياسية بدوافع معينة».
وأضاف الصافي أنه «في وقت يهدد االرهاب المجتمع الدولي
ويحاول أن يتمدد ما استطاع إلى ذلك سبيال ويحصل على
موطئ قدم ،إال أن هذا ال يعني التدخل السلبي في شؤون البلد
وال يصح أن يستجاب لبعض الذرائع للمساس بسيادته».
وحث الحكومة على «االستفادة من اإلمكانات المتاحة في
سد ما يوجد من نقص في المفاصل األمنية لكن مع المحافظة
على أن يكون القرار عراقياً».
على صعيد العمليات العسكرية ضد تنظيم «داعش» أعلن
قائد عمليات الجزيرة والبادية اللواء الركن ضياء كاظم ،مقتل
العشرات من عناصر تنظيم «داعش» اإلرهابي بضربة جوية
استهدفت رتالً لهم غرب الرمادي بمحافظة األنبار ،مشيرا ً
إلى تفكيك خمس عبوات ناسفة وتفجير سيارة مفخخة تحت
السيطرة غرب الرمادي أيضاً.
وق��ال كاظم نقالً عن الـ»السومرية نيوز» ،إن «طائرات
عسكرية بالتنسيق مع قوات الجزيرة والبادية قصفت رتالً
لتنظيم داعش مكونا ً من  20سيارة ودبابتين ومدفعين 23
ملم وشاحنة في منطقة المدهم جنوب حديثة ( 160كم غرب
الرمادي) ،ما أسفر عن مقتل العشرات من عناصر التنظيم
وحرق سياراتهم».
وأضاف كاظم أن «قوة من الجزيرة والبادية فككت خمس

عبوات ناسفة وفجرت سيارة مفخخة تحت السيطرة على
الطريق الرابط بين هيت وناحية البغدادي ( 70كم غرب
الرمادي) من دون وقوع خسائر بشرية».
وفي وقت سابق ،أعلنت وزارة الدفاع العراقية مقتل 19
مسلحا ً من تنظيم «داعش» اإلرهابي وتدمير خمس عجالت
تابعة للتنظيم خالل إحباط اعتداء لـ«إرهابيي داعش»
بمنطقة الجالم في سامراء.
وقال التلفزيون العراقي الرسمي عن الوزارة إن «القوات
األمنية أحبطت اعتداء إلرهابيي داعش بمنطقة الجالم في
سامراء» ،مشيرة إلى أنه «تم قتل  19إرهابيا ً وتدمير خمس
عجالت بمن فيها».
من جهة أخرى ،أعلنت قيادة عمليات بابل ،أن قوة نفذت
عملية في منطقة الفاضلية التابعة لناحية جرف الصخر
جنوب غربي بغداد ،أسفرت عن قتل  3مطلوبين يعدون من
أخطر قادة «داعش».
ويشهد العراق وضعا ً أمنيا ً استثنائيا ً منذ إعالن حالة
الطوارئ في ( 10حزيران  ،)2014حيث تتواصل العمليات
العسكرية األمنية لطرد تنظيم «داع���ش» اإلره��اب��ي من
المناطق التي ينتشر فيها بمحافظتي نينوى وصالح الدين،
بينما تستمر العمليات في األنبار لمواجهة التنظيم ،األمر
الذي دفع بمئات اآلالف من العوائل إلى ترك منازلها والنزوح
إلى مناطق آمنة.

م�ؤتمر المانحين غداً في القاهرة بح�ضور عربي ودولي

حكومة التوافق الفل�سطينية تت�سلم معابر غزة غد ًا
كشف ن��ائ��ب رئ��ي��س ال����وزراء للشؤون
االقتصادية ،ووزي��ر االقتصاد في حكومة
التوافق محمد مصطفى أم��س ،عن أن غدا ً
سيكون موعدا ً رسميا ً لتسلم الحكومة إدارة
معابر قطاع غزة مع «إسرائيل».
وقال مصطفى خالل لقاء مع وكالة «معاً»
اإلخبارية الفلسطينية ،إنه جرى االنتهاء من
التحضيرات والتجهيزات اللوجستية إلدارة
معبري كرم أبو سالم (المعبر التجاري بين
الضفة وغ��زة) ومعبر بيت حانون «ايرز»
(المعبر المدني لمرور األف��راد بين الضفة
وغزة).
وأك����د م��ص��ط��ف��ى أن ط���واق���م ف��ن��ي��ة من
الحكومة الفلسطينية هي من ستتولى إدارة
المعبرين خالل الفترة المقبلة ،واإلشراف
على نقل البضائع إلعادة إعمار غزة وحركة
المسافرين بين الضفة وغزة.
يذكر أن وسائل إع�لام فلسطينية أكدت
خالل األيام الماضية ،أن مفتشين من األمم
المتحدة هم من سيتولون إدارة المعبرين،
وب��خ��اص��ة المعبر ال��ت��ج��اري بين الضفة
الغربية وقطاع غزة.

خالل لقاء الحمد الله وهنية في غزّة
ويوجد بين الضفة الغربية وقطاع غزة،
خمسة معابر منها ثالثة مغلقة بشكل كامل

«فتح» و«حما�س» ...ائتالف بعد اختالف
مرت العالقات بين حركتي فتح وحماس بانعطافات سياسية مختلفة تخللتها توافقات
محدودة قبل التوصل إلى اتفاق المصالحة األخير بالقاهرة.
وبدأ الخالف في كانون الثاني 2006بعد فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية ورفض
بعض القيادات في فتح المشاركة في حكومة تقودها الحركة ،إضافة إلى رفض «إسرائيل»
القاطع ألي دور تؤديه حماس في الساحة السياسية ووصفها بالحركة «اإلرهابية».
وفشلت الوساطة القطرية في تشرين األول من العام نفسه ،في جمع الفرقاء الفلسطينيين
على اتفاق لتكوين حكومة وحدة من التكنوقراط.
ودعت الرياض في شباط  ،2007ومع تواصل التوترات األمنية ،دعت مسؤولي حركتي
فتح وحماس إلى التفاوض في مكة المكرمة ،فاتفقا على تشكيل حكومة وحدة وطنية.
واندلعت االشتباكات ،بعد أسابيع من اتفاق مكة ،بين عناصر فتح وحماس ،وأعلنت الرئاسة
الفلسطينية إقالة حكومة إسماعيل هنية.
ومع اجتماع الفرقاء السياسيين على كلمة سواء بعد اتفاق القاهرة ،يبدو طريق البناء
الوطني ،مثخنا ً بالملفات والقضايا العالقة منها :إعادة إعمار قطاع غزة وفك حصاره ،وحل
قضية األسرى ،وتأمين استمرارية الدولة الموحدة وصلبها التنمية االقتصادية وغيرها من
الملفات.

منذ ع��ام ( 2007أي منذ سيطرة حركة
حماس على القطاع) ،حيث سيعاد فتحها
خالل الفترة المقبلة ،بعد تقييم فترة تولي
السلطة للمعبرين اآلخرين ،بحسب وزير
االقتصاد.
وي��ش��ارك وزي���ر االق��ت��ص��اد الفلسطيني
غ��داً ،بحضور رئيس السلطة الفلسطينية
المنتهية واليته محمود عباس ،ورئيس
الوزراء رامي الحمد الله ،في مؤتمر القاهرة
الدولي إلعادة إعمار قطاع غزة ،بمشاركة
محلية وعربية ودولية واسعة.
وأك��د مصطفى أن «إسرائيل» لن يكون
لها أي دور أو ممثلين لها في مؤتمر إعادة
اإلع��م��ار ف��ي ال��ق��اه��رة ،م��ؤك��دا ً أن��ه ل��ن تتم
دع��وت��ه��ا م��ن ط��رف الحكومة أو الجهات
ال��ت��ي ت��ت��رأس المؤتمر (فلسطين ومصر
والنرويج).
وك��ان وزي��ر االقتصاد الفلسطيني ،قال
ردا ً على حول مصدر م��واد البناء الالزمة
إلعمار القطاع ،أنه «سيجرى استيراد مواد
البناء من الخارج ،وإن أمر االستيراد من
«إسرائيل» هو أمر غير مرحب به بالنسبة
لنا كحكومة».

مزيد من التعقيد في الم�شهد اليمني و«القاعدة» تنت�شر في العا�صمة

هادي ي�أمر بالتحقيق في تفجير �صنعاء
أمر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بتشكيل
لجنتين للتحقيق في التفجيرين االنتحاريين اللذين
استهدفا تجمعا ً ألنصار الله في صنعاء ،ونقطة عسكرية
في حضرموت.
وكان نحو خمسين يمنيا ً استشهدوا وجرح العشرات
في هجوم استهدف تظاهرة ألنصار الله في صنعاء.
عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله علي القحوم،
اتهم جهات خارجية بتنفيذ الهجوم وقال إن شخصا ً كان
يرتدي حزاما ً ناسفا ً فجر نفسه وسط المتظاهرين.
من جهة أخرى ،دان السفير األميركي في صنعاء ماثيو
تولر التفجير ،داعيا ً جميع األطراف إلى االمتناع عن العنف
والعودة إلى التعبير السلمي عن المعارضة.
وك��ان ال��دم في كل مكان .صنعاء أراده��ا أنصار الله
وأنصارهم أن تكون مستيقظة منذ الصباح رفضا ً لفرض
رئيس حكومة عليهم .وغيرهم أرادوا أن تلبس األحمر،
فتناثر بكثرة في شوارعها.
ويصف مواطن شاهد على ما حصل بالقول« :سمعنا
االنفجار وهرعنا إلى المكان فوجدنا أطفاال ً وشبابا ً كلهم
مدنيون قتلى وال غرض لهم إال التظاهر السلمي» ،ويعتبر
مواطن يمني آخر أن هذا «نتيجة لالستخفاف بمطالب

الشعب ،ونحن اآلن نطالب بالوقوف بكل حزم في وجه ما
يراد للمتظاهرين».
أطفال ونساء ورج��ال اختلط دمهم في وسط ميدان
التحرير ،بعد أن تسلل انتحاري بين التجمعات وفجر
نفسه.
أسلوب العملية وطريقة التنفيذ ال يدعان مجاال ً للشك
في أن منفذها تابع ألحد التنظيمات المتشددة .تفجير
يأتي بعد توعد القاعدة باستهداف تجمعات ومقار أنصار
الله.
ويبدي محلل السياسي اليمني يحي الضمري اعتقاده
ب��أن المشهد السياسي اليمني «يتجه إل��ى مزيد من
التعقيد ،وأعتقد أن القاعدة تتجه بكل ثقلها إلى العاصمة
صنعاء».
في السياسة .البالد تعود إلى المربع األول بعد اعتذار
أحمد عوض بن مبارك عن قبول منصب رئاسة الحكومة،
وفي األمن تتصاعد عمليات ضد أنصار الله والجيش.
اللجنة المنظمة للثورة تتهم السفارة األميركية
والسفارات األجنبية بالوقف خلف التفجير االنتحاري
والرئيس عبد ربه منصور هادي دان التفجير ودعا إلى
الوحدة لتجنيب البالد كوارث الحرب.

وف���ي س��ي��اق م��ت��ص��ل ،أص����درت وزارة
الخارجية المصرية أم��س بيانا ً نشرت
فيه أس��م��اء ال���دول المشاركة ف��ي مؤتمر
المانحين ،وهي :استراليا ،كندا ،ألمانيا،
الكويت ،هولندا ،روسيا ،المملكة العربية
ال��س��ع��ودي��ة ،إسبانيا ،ال��س��وي��د ،تونس،
تركيا ،اإلمارات ،المملكة المتحدة ،الواليات
المتحدة.
وم��ن دول االت��ح��اد األوروب���ي ستشارك
النمسا ،بلجيكا ،بلغاريا ،كرواتيا ،قبرص،
جمهورية التشيك ،الدنمارك ،إستونيا،
فنلندا ،اليونان ،المجر ،إيرلندا ،التفيا،
ليتوانيا ،لوكسمبورج ،مالطا ،بولندا،
البرتغال ،رومانيا ،سلوفاكيا ،سلوفينيا،
سويسرا.
أم��ا ال���دول العربية فهي :قطر ،عمان،
البحرين ،الجزائر ،جزر القمر ،جيبوتي،
العراق ،لبنان ،ليبيا ،موريتانيا ،المغرب،
الصومال ،ال��س��ودان ،اليمن .إضافة إلى
دول أخرى مثل أيسلندا ،الصين ،البرازيل،
الهند ،جنوب أفريقيا ،إندونيسيا ،ماليزيا،
األرجنتين ،المكسيك.
وي��ش��ارك ف��ي ال��م��ؤت��م��ر م��ن��ظ��م��ات مثل
ص��ن��دوق النقد ال��دول��ي ،البنك ال��دول��ي،
وم��س��اع��د األم��ي��ن ال��ع��ام ل�لأم��م المتحدة
ل��ل��ش��ؤون اإلن��س��ان��ي��ة ف��ال��ي��ري آم���وس،
مكتب األمم المتحدة لتنسيق المساعدات
اإلن��س��ان��ي��ة ( ،)OCHAومنظمة األم��م
المتحدة للعلوم والثقافة(.)UNESCO
ويشارك برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
( ،)UNDPووك���ال���ة غ���وث وتشغيل
الالجئين الفلسطينيين (،)UNRWA
وم��ن��ظ��م��ة ال��ت��ع��اون اإلس�لام��ي (،)OIC
وص���ن���دوق األوب�����ك ل��ل��ت��ن��م��ي��ة ال��دول��ي��ة،
والصندوق السعودي للتنمية ،والصندوق
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية.
ويشارك أيضا ً كل من الصندوق العربي
للتنمية االقتصادية واالجتماعية وصندوق
أبو ظبي للتنمية والبنك اإلسالمي للتنمية
وصندوق األمم المتحدة للطفولة واألمومة
وبنك االستثمار األوروبي واالتحاد الدولي
لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
ومنظمة الصحة العالمية.

ال�سودان لن ّ
يوقع على اتفاق عنتبي
حول مياه النيل ب�شكله الراهن
أ ّكد وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني معتز موسى ،أن بالده
لن تو ّقع على اتفاق عنتبي بشكله الحالي ما لم يجر االتفاق حول
القضايا العالقة .ووقعت على االتفاق حتى اآلن خمسة بلدان من دول
حوض النيل« :إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا».
وأكد وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني ،أن موقف السودان
الثابت هو االستمرار في التعاون حول قضايا حوض النيل بصرف
النظر عن االتفاق اإلطاري الذي يعتبره السودان وسيلة للتعاون وليس
غاية في ذاته .وأوضح الوزير لوكالة السودان لألنباء ،أن التنسيق
يقوم على تحقيق المصالح المشتركة بما ال يضر بأي من دول حوض
النيل.
ونص اتفاق عنتبي على أن مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض
ّ
النيل تعتمد على االستخدام المنصف والمعقول للدول ،بأن تنتفع دول
مبادرة حوض النيل انتفاعا ً منصفا ً ومعقوال ً من موارد مياه المنظومة
المائية لنهر النيل ،على وجه الخصوص الموارد المائية التي يمكن
تطويرها بواسطة دول مبادرة حوض النيل وفق رؤية النتفاع معقول.
وكان وزير الموارد المائية ،أعلن في اختتام ملتقى تنمية حوض
النيل الرابع بنيروبي ،أول من أمس ،أن دول المبادرة أعدت مشروعات
استثمارية مائية بأكثر من ستة مليارات دوالر جاهزة للتنفيذ.
ويحظى االتفاق اإلط��اري الذي وقع في عنتبي األوغندية برفض
دول المصب السودان ومصر ،ألنه ينهى الحصص التاريخية للدولتين
 55.5مليار متر مكعب لمصر و 18.5مليار متر مكعب للسودان.

الجبش المصري يالحق اإلرهابيين
قتل الجيش المصري ،قياديين
خطرين ف��ي تنظيم بيت المقدس
اإلرهابي ،خالل حملة أمنية في سيناء
أسفرت عن مقتل وإصابة نحو 40
من أنصار التنظيم ،تزامنا ً مع إحباط
محاولة تفجير سيارة مفخخة جنوب
مدينة رف��ح ،كانت معدة للتفجير
في إحدى نقاط التفتيش ،في حين
فرضت قوات األمن في شمال سيناء
سياجا ً أمنيا ً حول معسكر القوات
متعددة الجنسيات جنوب الشيخ
زوي��د ،خشية استهدافه من عناصر
«بيت المقدس».
وذك��رت تقارير إعالمية مصرية
أم��س أن ال��ق��وات المسلحة تمكنت

من قتل أخطر قياديين بتنظيم بيت
المقدس اإلره��اب��ي «أبوعياط وأبو
فريح» خالل حملة أمنية في سيناء.
وأض���اف أن ق���وات الجيش دهمت
م��ع��اق��ل ع���دة لتنظيم أن��ص��ار بيت
المقدس في مناطق متعددة برفح
أس��ف��رت ع��ن مقتل وإص��اب��ة  40من
أنصار بيت المقدس برفح.
في األثناء ،تمكنت قوات الجيش
من إحباط محاولة تفجير سيارة
مفخخة جنوب مدينة رف��ح كانت
م��ع��دة للتفجير ف��ي إح���دى نقاط
التفتيش .وأكد مصدر أمني أن قوات
األمن اشتبهت في سيارة مالكي أثناء
وقوفها على جانبي إح��دى الطرق

بمدينة رفح ،وتعاملت معها عن بعد
بإطالق الرصاص عليها ،ما أدى إلى
تفجيرها من دون قوع إصابات.
ك��ذل��ك ،ف��رض��ت ق���وات األم���ن في
ش��م��ال سيناء سياجا ً أمنيا ً حول
معسكر القوات متعددة الجنسيات
جنوب الشيخ زويد خشية استهدافه
من عناصر تنظيم بيت المقدس.
وقالت مصادر أمنية ،إن قوات
األمن اتخذت إجراءات أمنية مشددة
لعدم دخ��ول أية عناصر في محيط
المعسكر لتنفيذ هجمات إرهابية
نظرا ً إل��ى انتشار أع��داد كبيرة من
العناصر جنوب الشيخ زويد القريب
من المعسكر.

تون�س ت�شرع بمحاكمة  600متهم بـ«الإرهاب»

انتشار أمني واسع في تونس
أعلنت السلطات التونسية أنها ستشرع هذا الشهر
في محاكمة مئات المتهمين بـ«اإلرهاب» وذلك ألول مرة
منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي في .2011
وق��ال وزي��ر ال��ع��دل التونسي حافظ ب��ن صالح:
«منذ الثورة لم يُحا َكم إرهابيون ،لكن أعتقد أن أولى
المحاكمات ستبدأ قبل نهاية هذا الشهر» مضيفا ً أن
عدد قضايا اإلرهاب بلغ أكثر من  1000قضية.
وأف��اد بن صالح بأن حوالى  600متهم باإلرهاب
موقوفون حاليا ً على ذم��ة القضاء ،بينهم م��ن هو
متورط في أكثر من قضية .وتم إيقاف هؤالء بعد ثورة
 14كانون الثاني .2011
وسيحاكم المتهمون بناء على ق��ان��ون مكافحة

اإلره��اب المثير للجدال الصادر ع��ام  2003وال��ذي
اس��ت��خ��دم��ه ب���ن ع��ل��ي للتضييق ع��ل��ى ال��ح��ري��ات
والمعارضة.
في حين عزا وزير العدل ذلك إلى تعطل المجلس
الوطني التأسيسي (البرلمان) في المصادقة على
قانون جديد يوفر ضمانات لمحاكمة عادلة للمتهمين،
ويم ّكن من سرعة البت في القضايا.
ومنذ أواخ��ر ع��ام  2012تواجه تونس تهديدات
أمنية تمثلت في اغتيالين سياسيين وتنفيذ مجموعة
من الهجمات التي طاولت أفراد الجيش واألمن وخلّفت
العديد من القتلى والجرحى خصوصا ً في مرتفعات
الشعانبي غرب البالد.

تقرير الأمم المتحدة� 100 :ألف نازح
في ليبيا جراء �أعمال العنف
ت��س��ب��ب��ت أع���م���ال ال��ع��ن��ف في
األسابيع األخيرة بين الجماعات
المسلحة ف��ي العديد م��ن مناطق
ل��ي��ب��ي��ا ف���ي ن����زوح داخ���ل���ي لنحو
 100ألف ليبي ،بحسب ما أفادت
المفوضية السامية لألمم المتحدة
لشؤون الالجئين.
ومعظم هؤالء شردوا جراء أعمال
العنف بين الميليشيات في بلدة
ورش��ف��ان��ة الغربية على أط��راف
العاصمة طرابلس.
وسحبت األمم المتحدة موظفيها
من ليبيا في آب الماضي ،وعلقت
عملياتها عقب ان��دالع االشتباكات
بين الميليشيات المتنافسة في

العاصمة الليبية ه��ذا الصيف،
بحسب مصادر مطلعة.
وف���ي ب��ل��دات م��ث��ل ورش��ف��ان��ة،
ف��ر ال��ع��دي��د م��ن ال��ع��ائ�لات خشية
تعرضها ألعمال انتقامية حتى بعد
توقف القتال .وأشارت تقارير إلى
أن هناك اشتباكات مستمرة في
بلدة العزيزية التي تبعد نحو 60
كيلومترا ً غرب العاصمة.
وأوض����ح����ت ال��م��ف��وض��ي��ة أن
االضطرابات المستمرة في مدينة
بنغازي شرق ليبيا تسببت أيضا ً
في نزوح آالف السكان عن منازلهم.
وم��ن��ذ آب ،اس��ت��ط��اع��ت األم���م
ال��م��ت��ح��دة ف��ق��ط ت���وزي���ع أغ��ذي��ة

ومستلزمات إغاثية لنحو 1900
شخص .وأش��ارت المفوضية إلى
أنها واجهت صعوبات عديدة في
ال��وص��ول إل��ى المناطق المحلية
المتضررة.
ويعيش معظم النازحين الليبيين
في مدارس ومجتمعات مضيفة في
مدن وبلدات أخرى تعاني من نقص
حاد في اإلمدادات الطبية.
وف����ي آب ،ش���ه���دت ط��راب��ل��س
اشتباكات ضارية استمرت شهرا ً
بين الميليشيات المتناحرة أسفرت
عن تدمير المطار الرئيسي وإلحاق
أض��رار بمئات المنازل وف��رار آالف
األشخاص.

