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الناخبون يطردون ال�سفير الأميركي وينددون بقطر في �أول انتخابات ت�شريعية

تحت �ضغط المقاطعة ال�شعبية

�إقبال كثيف على �صناديق االقتراع في تون�س

البحرين :ان�سحابات متتالية لمر�شحين
لالنتخابات النيابية والبلدية

ي��واص��ل الناخبون التونسيون
اإلدالء بأصواتهم في مراكز االقتراع
بإقبال واس��ع النتخاب أول برلمان
بصالحيات واس��ع��ة بعد المرحلة
االنتقالية منذ الثورة وسط إجراءات
أمنية مشددة.
وق��ام الناخبون ف��ي أح��د مراكز
االقتراع وسط العاصمة بطرد السفير
األميركي وسط ترديد شعارات تندد
بالتدخل األميركي والقطري.
ودعي لهذه االنتخابات نحو 5,3
ماليين تونسي ،حيث تشكل اقتراعا ً
حاسما ً من أجل االنتقال الديمقراطي
ف��ي ال��ب�لاد وت��ج��ري وس���ط تدابير
أمنية مشددة خشية هجمات يشنها
المتطرفون.
وف��ي تشرين األول  ،2011شكل
انتخاب المجلس التأسيسي الذي
فاز فيه إسالميو حركة النهضة أول
اق��ت��راع ح��ر ف��ي ت��اري��خ ال��ب�لاد .لكن
انتخابات اليوم حاسمة ألنها ستمنح
تونس مؤسسات مستقرة بعد نحو
أربعة أعوام من ثورة كانون الثاني
 2011التي شكلت شرارة انطالق ما
سمي بـ»الربيع العربي».
وبدات العملية االنتخابية اعتبارا ً
من الساعة  7,00صباحا ً بالتوقيت
ال��م��ح��ل��ي وتستمر ح��ت��ى الساعة
السادسة مساءً ،وصوت التونسيون
خاللها الختيار  217نائبا ً يمثلونهم
لخمسة أعوام وتكون مهمتهم تأليف
الغالبية التي ستتولى الحكم.
ويمنح الدستور الجديد الذي أقر في
كانون الثاني سلطات واسعة للبرلمان
والحكومة مقابل صالحيات محدودة
لرئيس الدولة .وستجري االنتخابات
الرئاسية في  23تشرين الثاني.
ويشير المحللون ال��ى حزبين
هما األوفر حظاً :النهضة التي تولت
الحكم من بداية  2012حتى بداية
 ،2014ومعارضوها الرئيسيون في
ح��زب ن��داء تونس ال��ذي يضم على
السواء معارضين سابقين للرئيس
المخلوع زي��ن العابدين ب��ن علي
ومسؤولين سابقين في نظامه.

وكون النظام االنتخابي المعتمد
يسهل وص��ول األح���زاب الصغيرة،
أكدت القوى السياسية الكبرى أن أي
حزب لن يتمكن من الحكم بمفرده.
وق���ال محسن م���رزوق ،القيادي
في نداء تونس« :أعتقد أن البرلمان
سيكون مجزأ» ،متوقعا ً أن يتقاسم
اإلسالميون وحزبه نحو  150مقعداً.

وأك���دت النهضة ،التي اضطرت
الى االنسحاب من الحكم في بداية
 2014بعدما طبعت العام 2013
أزم��ة سياسية واغتيال اثنين من
المعارضين وهجمات المتطرفين،
أنها تريد تأليف حكومة توافق ،مبدية
استعدادها لـ«تحالف الضرورة» مع
نداء تونس.

ب���دوره ،ينوي الحزب العلماني
المذكور في حال فوزه تشكيل ائتالف
حكومي ،ولم يغلق باب التعاون مع
اإلسالميين .
وأع���ل���ن���ت ه��ي��ئ��ة االن��ت��خ��اب��ات
التونسية أن��ه��ا ل��ن تستطيع على
األرج��ح إع�لان النتائج ليل األح��د -
االثنين ،علما ً أن أمامها حتى 30

احتفاء بالتجربة الديمقراطية وخوف من نتائجها
ت��راق��ب دول ج��وار تونس وس��واه��ا تجربة التح ّول
الديمقراطي التونسي بمزيج من القلق والتفاؤل ،على
اعتبار أن نجاح هذه التجربة يؤثر بطريقة أو بأخرى في
مسار األوضاع في دول ما زالت تتخبط أمنيا ً وسياسياً،
وأخ��رى ترقب بعين «الحسد» والقلق نضج التجربة
الديمقراطية التونسية ،وثالثة ترى في تكرار سيناريو
 2011دعما ً لبعض الحركات اإلسالمية «المعتدلة» في
العالم العربي.

ويبدو أنه من المبكر التنبؤ بنتائج االنتخابات المقبلة،
غير أن جل المراقبين يرون أن فوز اإلسالميين أو سواهم
باألغلبية لن يغير كثيرا ً في مسار األحداث ،ذلك أن األطراف
السياسية في تونس باتت مقتنعة بأن زمن الحكم الفردي
و ّلى إلى غير رجعة ،بل إن أغلبها بدأ يطرح اليوم تشكيل
حكومة وحدة وطنية تضم جميع األطياف السياسة في
المجلس التشريعي المقبل ،فضالً عن بعض منظمات
المجتع المدني.

تشرين األول إلعالن تشكيلة البرلمان
الجديد .غير أن األح��زاب يمكنها أن
تعلن النتائج انطالقا ً من عمليات
الفرز التي ستقوم بها.
وتبقى نسبة المشاركة عامالً
رئيسيا ً مع استياء عدد من التونسيين
من المعارك بين السياسيين والتردي
االقتصادي والبطالة ،وكلها كانت
عوامل رئيسية لقيام الثورة.
وإذا كانت تونس بمثابة األم��ل
األخير في انتقال ديموقراطي ناجح
بين دول «ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي» ،فإن
السلطات تخشى هجمات المجموعات
المتطرفة إلفشال االنتخابات ،ولذلك
انتشر أم��س نحو ثمانين أل��ف�ا ً من
عناصر الشرطة والجيش.
وأس����ف����رت ال���م���واج���ه���ات م��ع
المتطرفين منذ  2011عن عشرات
القتلى في صفوف الجيش والشرطة.
ويوم الجمعة ،وبعد حصار استمر
ألكثر من  24ساعة ،قتلت القوات
التونسية داخ��ل منزل في ضاحية
العاصمة ستة أشخاص يشتبه في
انتمائهم الى مجموعة مسلحة ،بينهم
خمس نساء.
واع��ت��ب��رت صحيفة «ال ب��رس»
ال��ن��اط��ق��ة بالفرنسية ف��ي ع��دده��ا
الصادر يوم السبت أن «الرد الوحيد
للمواطنين على القوات الظالمية هو
التصويت بكثافة .على التونسيين
أن يتوجهوا ب��أع��داد كبيرة (ال��ى
صناديق االقتراع) إلنقاذ تونس .إن
نسبة امتناع كبيرة ستكون فشالً
لالنتخابات والديمقراطية».
وشدد رئيس الوزراء مهدي جمعة
على أهمية االنتخابات التشريعية،
معتبرا ً أنها تجربة «تحمل آم��االً»
للمنطقة بأسرها ف��ي وق��ت تغرق
غالبية دول «الربيع العربي» في
الفوضى أو القمع.
ووج����ه زع��ي��م ال��ن��ه��ض��ة راش���د
الغنوشي رسالة مماثلة في ختام
حملة حزبه الجمعة ،وقال« :نحن في
لحظة تاريخية ،نحن في عيد هو عيد
الديمقراطية».

اعتقال �شبكة اغتياالت تقيم في فنادق بغداد مرتبطة با�ستخبارات خارجية

العبادي« :داع�ش» وبدفع من بع�ض الدول ت�ستهدف الن�سيج العراقي
أعتبر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي،
أمس ،أن جماعة «داعش» وبدفع من بعض الدول
تحاول ضرب نسيج التعايش السلمي في بالده.
وفيما شدد على ضرورة بناء عالقات جيدة مع
جميع الدول ،وتحديدا ً دول الجوار ،أكد العبادي
عقب وصوله الى العاصمة األردنية عمان أن
«ال��ع��راق بلد التعايش بين مختلف الديانات
ألنه بلد األنبياء والعتبات المقدسة» ،مشيرا ً إلى
أن «عصابات داعش وبإسناد من بعض الدول
تحاول ضرب نسيج التعايش السلمي».
ووصل العبادي الى العاصمة األردنية عمان
أمس األحد ،في زيارة من المقرر أن يبحث خاللها
مع المسؤولين األردنيين التعاون الثنائي وسبل
مواجهة جماعة «داعش» اإلرهابية.
وكشف جهاز مكافحة اإلره���اب في العراق
عن إلقاء القبض على شبكة «إرهابية» يقيم
ع��ن��اص��ره��ا ف��ي ع���دد م��ن ال��ف��ن��ادق ف��ي ش��ارع
السعدون وسط بغداد ،مشيرا ً الى أن الشبكة
ك��ان��ت تخطط الغ��ت��ي��ال شخصيات سياسية
وعسكرية وصحافية وهي مرتبطة بمخابرات
خارجية ،فيما دعت لجنة األمن والدفاع النيابية
الى تكثيف الجهد االستخباري في العاصمة.
وقال المتحدث باسم الجهاز سمير الشويلي
في بيان ،تلقت «السومرية نيوز» نسخة منه،
إن «الجهاز وبالتنسيق مع وكالة االستخبارات
والتحقيقات االتحادية تمكن من إلقاء القبض
على شبكة إرهابية تخطط الغتياالت شخصيات
مهمة في الدولة وقادة عسكريين وصحافيين».
م��ن جهته ،ق��ال عضو لجنة األم��ن وال��دف��اع
النيابية حاكم الزاملي ،في حديث لـ«السومرية

العاهل األردني مستقبالً العبادي أمس
نيوز» ،إن «إلقاء جهاز مكافحة اإلرهاب القبض
على شبكة إرهابية في ع��دد من فنادق شارع
السعدون يؤكد وجود خاليا نائمة تابعة لتنظيم
داعش في بغداد» ،مشددا ً على ضرورة أن «يكون
ه��ن��اك جهد استخباري كثيف ف��ي العاصمة
والمناطق التي تحدث فيها انفجارات».
وفي سياق أمني آخ��ر ،أف��اد مصدر أمني في
محافظة ديالى في العراق بأن أبرز خبراء صناعة
المتفجرات في جماعة «داعش» اإلرهابية قتل في
عملية نوعية شرق بعقوبة.
وق��ال المصدر لـ«السومرية نيوز» إن «قوة
أمنية خاصة نفذت ،الليلة الماضية ،عملية نوعية

في عمق منطقة بزايز شروين ( 47كلم شرق
بعقوبة) ،ونجحت في قتل المدعو أبو يحيى،
عراقي الجنسية ،الذي يعد من أبرز خبراء صناعة
المتفجرات في داع��ش» .وأض��اف المصدر الذي
طلب عدم الكشف عن اسمه أن «القتيل يعد بمثابة
مهندس التنظيم» ،مشيرا ً إلى أنه «يعد المسؤول
عن شبكات متعددة متخصصة بتصنيع العبوات
والسيارات المفخخة واألحزمة الناسفة».
واستعادت القوات العراقية أمس السيطرة على
 4قرى محيطة بجبال حمرين شرق البالد التي
تعتبر بؤرة لنشاط مسلحي تنظيم «داعش».
وص��رح مسؤولون أن ق��وات األم��ن العراقية

والحشد الشعبي ب��دأت السبت هجوما ً على
تلك المناطق ،مؤكدين أن من الصعب تكثيف
الجهود للسيطرة على المزيد م��ن األراض��ي
بسبب خطر العبوات الناسفة والمنازل التي
فخخها التنظيم.
وق��ال رائ��د ف��ي الجيش العراقي إن القوات
الحكومية قررت التقدم ببطء ،فهي تسيطر على
األرض وتقيم أب��راج مراقبة وتزيل المتفجرات
وتبني ح��واج��ز رملية لمنع المسلحين من
العودة.
وت��ه��دف ه���ذه العملية إل���ى ع���زل مسلحي
«داع��ش» الذين يسيطرون على بلدتي جلوالء
والسعدية في محافظة ديالى وع��زل مناطق
تقع في قبضتهم إلى الشمال الشرقي من مدينة
بعقوبة التي تسيطر عليها قوات العراقية.
من جهته ،أعلن محافظ نينوى أثيل النجيفي
عن تحرير ق��وات البيشمركة لناحية زم��ار من
قبضة مسلحي تنظيم «داع��ش» أول من أمس.
وأض��اف مصدر أن ال��وح��دات الهندسية تقوم
بتفكيك العبوات الناسفة واألل��غ��ام األرضية
التي زرعها التنظيم قبل االنسحاب من الناحية
التابعة لقضاء تلعفر في محافظة نينوى.
وأك��دت مصادر أمنية استعادة البيشمركة
للناحية ولعدد من القرى المحيطة من التنظيم.
وق��ال ضابط استخبارات ك��ردي ف��ي زم��ار إن
البيشمركة تقدمت من  5محاور في الساعات
األول��ى من صباح السبت بعد ضربات جوية
للتحالف على مواقع تابعة للتنظيم .وواجهت
القوات الكردية مقاومة شرسة قبل أن تحقق
تقدمها.

ّ
مرشحا ً لالنتخابات المقبلة في البحرين
أعلن 12
انسحابهم من االستحقاق النيابي والبلدي المقبل،
وذلك قبل  4أيام فقط من إغالق باب الترشح.
وي��س��ود ف��ي األوس����اط الشعبية اس��ت��ي��اء شديد
م��ن المرشحين ،إذ ينظر إليهم كثيرون على أنهم
«انتهازيون ويسعون لالستفادة المادية وتحقيق
الوجاهة من خالل الترشح لالنتخابات التي يتوقع أن
تشهد مقاطعة شعبية واسعة جداً».
وكان الفتا ً حجم االنسحابات المتتالية بعد صدور
البيان المشترك لكل من عالمي الدين آية الله الشيخ
عيسى قاسم ،والسيد عبد الله الغريفي ،إضافة الى
عالم الدين السيد جواد الوداعي.
وقد عانت بعض الدوائر من شح المرشحين ،ففي

الدائرة األولى في المحافظة الشمالية لم يتقدم للمقعد
البلدي الخاص بالدائرة سوى مترشح واحد هو علي
عبد الله الشويخ الذي فاز بالتزكية.
وأث��ار ترشح الوفاقي ميرزا المحاري المعروف
بـ«أبو نبيل» لالنتخابات النيابية جدال ً واسعاً ،انتهى
بانسحاب المحاري لتكر سبحة االنسحابات بعد ذلك،
في ظل ح��وادث غامضة استهدف بعضها سيارات
لمترشحين بالحرق ،ومحالً تجاريا ً تابعا ً ألحدهم.
يشار الى أن أغلب المرشحين أقروا بخطأ ترشحهم
وآخ��ري��ن أك��دوا أنهم اكتشفوا بعد ترشحهم حجم
المقاطعة الشعبية لالنتخابات ،وأن هناك حالة
م��ن ع��دم التقبل االج��ت��م��اع��ي ألي شخص يترشح
لالنتخابات.

الب�شير ي�ؤكد �أن ال�سودان
يخرج من عزلته الإقليمية
أعلن الرئيس السوداني عمر البشير السبت أن بالده
بدأت تخرج من العزلة اإلقليمية التي فرضت عليها ،الفتا ً
الى أن زيارتيه األخيرتين إلى السعودية ومصر ساعدتا
في هذا األمر.
وقال الرئيس السوداني في ختام المؤتمر العام الرابع
للحزب الوطني الحاكم إن «السودان وبالرغم مما بُذل من
مساع لعزله سيكون له دوره الفاعل وعالقاته المتجذرة
في المنطقة».
وأوض��ح أن الزيارة التي قام بها أخيرا ً الى «المملكة
العربية السعودية الشقيقة أزالت كل الشكوك والفتور،
والزيارة الى مصر وضعت العالقات في نصابها».
وزار البشير في تشرين األول السعودية حيث التقى

ولي العهد األمير سلمان بن عبد العزيز ،وكذلك مصر حيث
أجرى محادثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.
والبشير مالحق من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة
ارتكاب جرائم ح��رب وجرائم ضد اإلنسانية في إقليم
دارفور .وتتعرض بالده منذ  1997لعقوبات اقتصادية
أميركية على خلفية اتهام نظامه بانتهاك حقوق اإلنسان.
كذلك ،تواجه حكومته تمردا ً مسلحا ً في واليتي جنوب
كردفان والنيل األزرق وتزايدا ً في معدالت العنف في إقليم
دارفور غرب البالد الذي يشهد نزاعا ً منذ العام .2003
وي��وم الثالثاء الماضي ،أع��اد حزب المؤتمر الوطني
انتخاب البشير رئيسا ً له ،وبات بالتالي مرشحا ً لوالية
رئاسية جديدة في انتخابات .2015

�أزمة غرداية واحتجاجات ال�شرطة يقرعان ناقو�س الخطر

بوتفليقة يق ّلم �أظافر اال�ستخبارات في الم� ّؤ�س�سات الحكومية
كشفت مصادر حكومية جزائرية عن أنّ الرئيس عبد
العزيز بوتفليقة «وقع قرارا ً يحد من وجود االستخبارات
المؤسسات العامة للتقليل من شأن خصومه
العسكرية في
ّ
وضمان التح ّول السلمي للسلطة عندما يتنحى».
وأش��ارت المصادر الجزائرية ،أم��س ،إلى أنّ «القرار
الذي و ّقعه بوتفليقة يقضي بأن تسحب اإلدارة مسؤوليها
من المؤسسات العامة ،لكن القرار لن ينشر في الجريدة
الرسمية وهي السجل الذي يجعل القوانين سارية بشكل
رسمي فور نشرها فيه».
وقال ضابط متقاعد من جهاز األمن طالبا ً عدم نشر
اسمه ،أل ّنه ليس مخوال ً له الحديث مع اإلعالم« :بوتفليقة
يريد أن ير ّكز جهاز االستعالمات بشكل أكبر على األمن،
وأن يتحلّى بقدر أكبر من الحرفية ،وبهذا يمكن أن تكون
إصالحاته إيجابية» .وقال أحد المصادر إنّ «قرار الرئيس
المؤسسات العامة
الجزائري إنهاء وجود جهاز األمن في
ّ
ّ
مؤشر على أن
ومنها وزارات وشركات تملكها الدولة

الموجه لها لم يعد كبيراً».
التهديد اإلرهابي
ّ
من جهة أخرى ،ال تزال أزمة غرداية واحتجاجات رجال
الشرطة تقلق الجزائريين ،ما يعني أن األوضاع على غير
ما يرام ،ومرد ذلك وجود أسباب عديدة ،ومن أهمها إلقاء
اللوم على عناصرها في الفشل في وقف التصادم بين
المتنازعين في غرداية ،وفي إط�لاق س��راح الموقوفين
وفي الضغوطات الرهيبة الممارسة عليهم من قبل كبار
المسؤولين ،فأفراد األمن لم يستطيعوا مواجهة الفوضى
اليومية المستمرة من دون أفق حل دائم.
كما أن وضعيتهم االجتماعية السيئة جعلتهم غير
قادرين على تحمل المزيد ،ف���أرادوا ض��رب عصفورين
بحجر واحد ،من خالل إجبار السلطة على حل الوضع
في غرداية ،وتحسين رواتبهم من جهة أخ��رى ،في ظل
تهميشهم لعدة سنوات ب��دون االلتفات إل��ى وضعهم،
بالرغم من تضحياتهم الجسيمة في سبيل استقرار
البالد.

«الداخلية الم�صرية» :عنا�صر فل�سطينية �شاركت في هجوم �سيناء

طوارئ في �سيناء والجي�ش يدك معاقل الإرهاب
أح���دث التفجير اإلره��اب��ي ش��م��ال سيناء،
الذي أسقط أكثر من  30شهيداً ،تح ّوال ً نوعيا ً
في استراتيجية مصر لدحر التط ّرف ،إذ ت ّم
إع�لان حالة الطوارئ لثالثة أشهر تزامنا ً مع
ح��داد ثالثة أي��ام على أرواح الشهداء .وفيما
ّ
دشن الجيش عملية أمنية قتل خاللها ثمانية
م��ن عناصر «أن��ص��ار بيت ال��م��ق��دس» ،كشف
الرئيس عبد الفتاح السيسي أنّ وراء الهجوم
االنتحاري «دع��م خارجي» بهدف كسر إرادة
مصر والمصريين.
وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
أول من أمس عن وجود «دعم خارجي» للهجوم
االنتحاري الدامي الذي استهدف الجيش في
سيناء .وق��ال السيسي إث��ر اجتماع مع كبار
قادة الجيش ،بثه التلفزيون الرسمي ،إنّ « وراء
العملية هذه دعم خارجي ،هناك دعم خارجي
ت ّم تقديمه لتنفيذ العملية ضد جيش مصر بهذا
الشكل» .لكنه لم يذكر تحديدا ً الجهة التي دعمت
الهجوم.
وأوض��ح السيسي أنّ «الهجوم هدفه كسر
إرادة مصر والمصريين ،ومعمول لكسر إرادة
الجيش باعتباره ع��م��ود م��ص��ر» ،مبيّنا ً أنّ
«الشعب يقف مع جيشه وشرطته ،ولكن الخطر
الحقيقي أن يتدخل أحد بينهما ،ولن يستطيع»،
مردفاً« :نتحرك إلع��ادة الدولة المصرية إلى
مكانتها ،وهذا ليس سهالً».

فرض طوارئ

وقال التلفزيون الرسمي إنّ الرئيس المصري
عبد الفتاح السيسي ق ّرر فرض حالة الطوارئ
في محافظة شمال سيناء لثالثة أشهر بدءا ً من

السيسي وكبار القيادات العسكرية خالل تشييع شهداء الجيش
صباح أول من أمس .وأضاف في نبأ عاجل أنّ
«السيسي ق ّرر أيضا ً فرض حظر التجول يوميا ً
من الساعة الخامسة مساء إلى الساعة السابعة
صباحا ً في شمال سيناء طوال فترة الطوارئ».
بدوره ،تعهّد مجلس الدفاع الوطني المصري
ف��ي اجتماعه ،برئاسة الرئيس عبد الفتاح
السيسي ،بالثأر لدماء «شهداء الوطن» .وحضر
االجتماع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار
قيادات المؤسسة العسكرية واالستخبارات،
للوقوف على مستجدات األوض��اع الداخلية
والموقف األمني في البالد.
ف��ي األث��ن��اء ،أ ّك��د المجلس األع��ل��ى للقوات

المسلحة المصرية عزمه استئصال اإلره��اب
الغاشم من سيناء ،هذه البقعة الغالية من أرض
مصر .وشدد المجلس في بيان أصدره أمس على
أنّ «هذه األعمال لن تزيد مصر بشعبها وجيشها
إال إصرارا ً على اقتالع جذور اإلرهاب».

ضرب إرهاب

وعلى الفور ،دشنّ الجيش وفق مصادر أمنية
قانون ال��ط��ورائ بسلسلة من الهجمات على
أهداف تابعة لجماعة «أنصار بيت المقدس» في
عدة مواقع في قرى جنوب مدينتي رفح والشيخ
زوي��د بـ «مروحيات األباتشي» العسكرية،

مضيفة أنّ «ثمانية مسلّحين متشدّدين قتلوا
في القصف الذي رافقته حملة دهم».
وانتشرت صباح أول من أمس قوات كبيرة
من الجيش والشرطة المصرية على جميع
مداخل محافظة شمال سيناء ومخارجها وعلى
المناطق التي ت ّم اإلعالن عن حظر التجوال فيها
منذ الخامسة مساء وحتى السابعة صباحاً.
وانتشرت بالفعل ق��وات كبيرة عبر دوري��ات
أمنية من المص ّفحات والمجنزرات على طول
الشوارع الرئيسية في شمال سيناء ،وعلى كل
مخارج سيناء وعند قناة السويس وعلى جميع
نقاط الحدود المصرية مع فلسطين المحتلة.
وفي السياق ،أعلن مساعد وزي��ر الداخلية
ال��م��ص��ري ال��ل��واء سميح ب��ش��ادي لصحيفة
«ال��ش��رق األوس����ط» اللندنية أن «عناصر
فلسطينية شاركت في الهجوم اإلرهابي الذي
استهدف تمركزا ً لقوات الجيش في منطقة «كرم
القواديس» في شمال سيناء» الجمعة الماضية،
وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين.
وتأتي تصريحات بشادي ،الذي تولى لسنوات
منصب مدير أمن شمال سيناء ويشغل حاليا ً
منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع مدن أمن
القناة ،بعد ساعات من تأكيد الرئيس المصري
عبد الفتاح السيسي أن «الهجوم اإلرهابي تم
بدعم خارجي» من دون أن يحدد جهة بعينها.
من جهتها ،دانت جماعة اإلخوان المسلمين
المحظورة في مصر الهجوم الذي وقع في شبه
جزيرة سيناء وقتل فيه عشرات الجنود يوم
الجمعة الماضي ،واصفة إياه بـ»المذبحة»،
لكنها حملت الرئيس عبد الفتاح السيسي
مسؤولية «اإلخفاقات األمنية».

استعدادات عسكرية لمواجهة أي طارئ

الجي�ش الليبي ي�سيطر على  90في المئة
من بنغازي والإرهاب يتقهقر
بات الجيش الليبي يسيطر على  90في المئة من مدينة
بنغازي شرق ليبيا بعد دحر المليشيات وتقهقرها ،ويواصل
تقدمه معززا ً بمسلحين موالين للواء المتقاعد خليفة حفتر،
فيما طالب الجيش شيوخ القبائل بتسليم المتورطين في
عمليات إرهابية ،في وقت لقي  7أشخاص حتفهم في تواصل
أعمال العنف.
وبسط الجيش الليبي سيطرته على  90في المئة من
مدينة بنغازي التي كانت أجزاء كبيرة منها تخضع لسيطرة
الميليشيات المتشددة ،بحسب ما قال الناطق باسم الجيش
الليبي محمد حجازي في تصريحات صحافية .وأضاف أن
المسلحينيتحصنونحاليا ًفيوسطالمدينةوبعضالمناطق
األخرى في ضواحيها ،وهم محاصرون من قبل الجيش.
وفي موازاة ذلك ،استمرت المعارك بين القوات الحكومية
والمسلحين في مناطق أخ��رى ،حيث أف��ادت مصادر بأن
مروحيات الجيش شنت غارات على معاقل «أنصار الشريعة»

في الهواري.
كما قال الناطق باسم رئاسة األركان العامة للجيش العقيد
أحمد المسماري إن «الجيش تقدم باتجاه مقر كتيبة  17شباط
اإلسالمية ودخل إلى مقرها» .وأضاف المسماري أن «الجيش
يقوم بعملية تمشيط واسعة للمعسكر والمنطقة المحيطة
به».
وكشف العقيد المهدي البرغثي آمر «كتيبة  204دبابات»
في بنغازي التابعة للجيش الليبي أن الجيش سيبدأ باعتماد
استراتيجية جديدة تجاه مجموعات أنصار الشريعة التي
بدأت في استغالل أسطح المباني لنشر قناصيها ،باإلضافة
إلى العلميات االنتحارية التي بدأت تلجأ إليها حتى في وسط
األحياء السكنية.
وبدأت ميليشيات أنصار الشريعة بتغيير استراتيجيتها
بعدما فقدت أغلب عناصرها ،وباتت تعتمد على القناصين
واالنتحاريين.

