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المرا�سلون الحربيون وفر�سان ال�ساحات والجبهات ...واجهوا المخاطر عن قرب

القوات العراقية والح�شد ال�شعبي يب�سطون ال�سيطرة على م�صفاة بيجي

مجرك�ش� :أربي �أبنائي على حب �سورية
حاتم :الجي�ش يخو�ض معاركه ب�إيمان وقناعة
علي :ال�ضمير الحي ال يخترع حدث ًا ثم ي�سوقه

وزير الدفاع� :سنحرر الأنبار خالل �شهر واحد

رانيا مشوح
وسط زئير الرصاص وقف أبطال
لم يهابوا الموت فتحوا له صدورهم
قفزوا فوق حدود الخوف ،سالحهم
كلمة ح���ق .ه��م ج��ن��ود مجهولون
عشقوا ال��وط��ن فضحوا براحتهم
واس��ت��م��ت��ع��وا ب��أرق��ه��م ف��ي سبيل
معشوقهم.
والمراسلون الحربيون جنود ال
يحملون البنادق ،بل انخرطوا إلى
جانب صفوف الجيش السوري لنقل
الصورة حية بكل أمانة ،وتعرضوا
ألخطار ج ّمة اجتازوا خطوط النار
لتعلو سورية بما تنطق شفاههم من
كلمات.

الشعور داخل
أرض الميدان

عن شعوره لحظة دخول الميدان
حدثنا المراسل ن��ب��راس مجركش
قائالً« :أول شعور ينتابني هو األلم
وال��ح��زن لما أش��اه��ده م��ن تخريب
ودمار ،وسرعان ما أشعر بمسؤولية
إح��ي��اء ذك����رى ك��ل م��ن ق��ص��د تلك
ال��م��ن��اط��ق ،فرسالتي ليست ألهل
المنطقة فحسب بل لكل من تربطه
بها ذكريات».
أما شعور المراسل سومر حاتم
فعبر عنه بالقول« :في أرض المعركة
ترتفع الحماسة ويزداد االندفاع مع
المحافظة قدر اإلمكان على السالمة
الشخصية ،تزداد المسؤولية لنقل
األحداث بعناية ودقة ،وفي المقابل
نبذل جهدا ً كبيرا ً حتى ال نؤثر سلبا ً
في تحركات الجيش».
وحدثنا ط��ارق علي عن شعوره
أيضا ً فقال« :شعور القلق هو أول
ش��ع��ور حتماً ،ف��أي ش��يء مجهول
م��خ��ي��ف ،ل��ك��ن س��رع��ان م��ا يتحول
إلى حماس واندفاع ي��وازي اندفاع
الجنود على خطوط النار .نسعى إلى
نقل أحداث في قضية ندرك أحقيتها،
فالضمير الصاحي ال يخترع حدثا ً ثم
يسوقه ،فضميرنا يدفعنا إلى انتقاء
أكثر أوجه الحقيقة ،نحن مؤتمنون
وأرواح الناس ليست لعبة».
العنصر األساس في المعركة هو
الجندي ،لكن من هو ه��ذا الجندي
خ���ارج أوق���ات ال��ق��ت��ال؟ يصفه لنا
حاتم بالقول« :على رغم اللحظات

العصيبة التي يعيشها الجندي،
إال أن االبتسامة وروح الدعابة ال
يفارقانه خارج المعركة ،فهو يشعر
بشغف العودة إلى الحياة المدنية،
ألنه من أفراد هذا الوطن وقتاله نابع
ع��ن قناعات وم��ب��ادئ ،وليس حبا ً
بالعنف».
أما عن رؤي��ة علي لهذا الجندي:
«ع��ن��دم��ا ن��ق��ول ج��ن��دي �اً ،ف��ن��ح��ن ال
نج ّرده من قيمه اإلنسانية .غالبا ً
م��ا نجالس الجنود ون��أك��ل سويا ً
ونتبادل األحاديث معهم ،فهم بشر
فوق البشر ،واختاروا وطنهم بديالً
من أي ش��يء غ��ال آخ��ر» .ويص ّوره
مجركش لنا ق��ائ�لاً« :ال��وج��ه اآلخر
للجندي كوجه األم التي تستقبل
ولدها بعد سفر طويل .فهم يحتارون
كيف يقدمون لنا الضيافة من زادهم
القليل ،ويسعون إلى رفع معنوياتنا،

لكن هذا الوجه ال يخلو من الحزن
على ما حل من دمار بمنازل المدنيين
وبسورية».
محاوالت التهديد التي يتعرض
لها الصحافيون كثيرة وأحيانا ً
تتعدى كونها مجرد تهديدات ،وقد
حدثنا علي عما تعرض له قائالً:
«تعرضت لحصار م��رات ع��دة ،لكن
حصار العامرية كان أخطرها ،فقد
حوصرنا أرب��ع ساعات تحت وابل
من ال��رص��اص وال��ق��ذائ��ف ،وأصبت
مرات عدة إصابات طفيفة الحمدلله،
آخرها في مبنى قيادة الشرطة حيث
أصبت ف��ي أذن��ي اليمنى قبل عام
ونيف».
وعن تجربته قال حاتم« :تعرضت
في نهاية شهر تموز  2013لحصار
داخ���ل ج��ام��ع خ��ال��د ب��ن الوليد في
الخالدية ،وكنت أول إعالمي يدخل

المنطقة ،ك��ان رص���اص القناصة
يستهدفنا من ث�لاث جهات وبقينا
قرابة األرب��ع ساعات تحت حماية
أحد جدران الجامع إلى أن استطاعت
عناصر خاصة من الجيش تحريرنا
تحت تغطية نارية».
كذلك وصف مجركش ما واجهه
ق��ائ�لاً« :ت��ع��رض��ت ل��م��ح��اول��ة قتل
�ي م��ج��م��وع��ة من
ح��ي��ن اع��ت��دت ع��ل� ّ
األش��خ��اص أي��ام م��ا يسمى معركة
دم��ش��ق ال��ك��ب��رى ف��ي منتصف عام
 ،2012كما تعرضت للخطف في
الزبداني وتم تحريري بفضل وجهاء
المنطقة والجيش العربي السوري».
وأوضح علي أنه يتعرض لتهديدات
ك��ث��ي��رة و«خ��ص��وص �ا ً ع��ل��ى م��واق��ع
التواصل االجتماعي والحل المجدي
لها هو البلوك ،لكنها تثير مخاوفي
حين أشعر أنهم يمتلكون معلومات

شخصية عن عائلتي التي أح��اول
قدر اإلمكان إبعادها من عملي».
مثلما حملت هذه اللحظات آالما ً
حملت لهم ذكريات .والموقف الذي
ل��م ينسه ح��ات��م ه��و لحظة خ��روج
المسلحين من حمص القديمة في
أي��ار الماضي «تقدمت أمتارا ً عدة،
وكان التصوير ممنوع لكني قررت ألاّ
أف ّوت هذا السكوب فاستدرت وعلقت
على الحدث لحظة صعود المسلحين
الحافالت لتخرج الصور األولى عبر
قناة المنار» .أما الموقف ال��ذي لم
ينسه مجركش فقد كان لحظة دخول
األهالي إحدى المناطق بعد تهجير
دام عامين ونصف وكيف سجدوا لله
شكرا ً ودم��وع الرجال سبقت دموع
النساء.
وع��ن ال��م��وق��ف ال���ذي ل��م يغادر
ذهنه ق��ال علي« :جميع المواقف
تكاد تكون عصيّة على النسيان ،لكن
الموقف الذي لن أنساه حين اخترنا
الرجوع من ادلب ليالً ،فاتجهنا نحو
مناطق سيطرة المسلحين عوضا ً عن
التوجه نحو الغاب لكن القدر كان
حليفنا ،كما ال تفارق ذهني أحاديث
الجنود في كل معركة ولهفتهم».
ج��زء آخ��ر م��ن المسؤولية يلقى
على عاتق ه��ؤالء ال��رج��ال أال وهو
واجباتهم اتجاه عائالتهم ومحبيهم،
في هذا قال مجركش« :مسؤوليتي
حيال عائلتي أن أجعلهم فخورين
بما أقوم به من أجل إعالء شأنهم في
المستقبل حين يذكرون أمام الناس
أنني ربيتهم على فطرة حب سورية
وعشق ترابها» .وفي هذا أيضا ً قال
حاتم :أحاول دوما ً االتصال بعائلتي
وتخفيف حجم الخطورة خصوصا ً
ب��وال��دت��ي ال��ت��ي أؤك��د لها دائ��م �ا ً أن
تتابعني عندما أكون برسالة مباشرة
أو فجائية لكي تطمئن وهم يشعرون
بأني أقوم بعمل بطولي ويحثونني
على الحضور في كل ح��دث مهم».
وف��ي اإلط���ار نفسه ق��ال علي« :أن��ا
وحيد لوالدين أفنيا عمرهما ألبدأ
رحلتي ...غالبا ً ال أخبرهم تفاصيل
حتى يعرفونها عند مشاهدتي على
التلفاز لكي ال يشعروا بالخطر،
ومهمات عدة خرجتها كنت أقنعهم
أنني ذاهب لقضاء إجازة لكن أخيرا ً
تلك «ال��ك��ذب��ة» ل��م تعد مجدية ألن
المالبس التي أرتديها باتت ترتبط
لديهم بالخطر».

أكد وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي ،أمس ،خالل
اجتماعه ب��ال��ق��ادة العسكريين ف��ي ق��اع��دة عين االس��د
بمحافظة األنبار ،أن «القوات األمنية ومقاتلي العشائر
سيحررون المحافظة خالل شهر واحد».
وق��ال رئيس مجلس محافظة األنبار صباح كرحوت
في حديث إلى «السومرية نيوز»« :إن وزير الدفاع وصل
إلى قاعدة عين األسد الجوية في محافظة األنبار» ،مبينا ً
أنه «عقد اجتماعا ً مع القيادات األمنية لمتابعة الخطط
الموضوعة لتحرير قضاء هيت وناحيتي كبيسة والفرات
غرب األنبار».
وأضاف كرحوت أن «االجتماع ناقش سبل تعزيز القوات
األمنية بالطائرات الحربية والمروحيات القتالية الشتراك
بتحرير مدن األنبار» ،مشيرا ً إلى أن «العبيدي ناقش مع
المجتمعين توفير سكن لعشائر البو نمر وتأمين مكان
مناسب لهم ،بعد أن هجروا من قبل «داعش» ،إضافة إلى
تسليح أبناء البونمر وعشائر الجغايفة والعبيد لمساندة
القوات األمنية».
وأوضح كرحوت أن «وزير الدفاع التقى قائد عمليات
األنبار رشيد فليح وقائد شرطة األنبار اللواء الركن كاظم
محمد الفهداوي وآمري األف��واج واأللوية وبحضور قائد
عمليات الجزيرة والبادية اللواء الركن ضياء كاظم».
وتابع كرحوت أن «وزير الدفاع أعلن خالل االجتماع
أن عملية تحرير األن��ب��ار ستكون خ�لال شهر واح��د،
وخصوصا ً مناطقها الغربية في راوه والرطبة والقائم
غرب الرمادي».
ووصل وزير الدفاع خالد العبيدي أمس إلى قاعدة عين
األسد غرب األنبار ،للقاء القيادات األمنية في المحافظة

بر�أت نا�شطين �سيا�سيين اعتقال عام 2012

الأردن :اعتقال �إرهابيين من م�أدبا
و�أ�سيرين محررين من عمان

مئات ال�شبان الفل�سطينيين ي�ش ّيعون جثمان ال�شهيد المقد�سي معتز حجازي

عمان ـ محمد شريف الجيوسي

مواجهات بين فل�سطينيين وقوات العدو بالقد�س وال�ضفة

اعتقلت األجهزة األمنية األردنية،
مجموعة م��ن أع��ض��اء م��ا يسمى
بالتيار السلفي ال��ج��ه��ادي على
خلفية ملف داع���ش ف��ي محافظة
م��أدب��ا جنوب العاصمة األردن��ي��ة
عمان .
ونقلت شبكة الوقائع اإلخبارية
عن محامي الجماعات اإلرهابية
م��وس��ى ال��ع��ب��دال�لات أن األج��ه��زة
األمنية اعتقلت مناصري ما اسماه
«ال��دول��ة اإلسالمية» في محافظة
مأدبا ،ووجهت لهم تهمة استخدام
شبكات معلوماتية لغايات الترويج
ألفكار تنظيمات إرهابية .وأضاف
العبدالالت أن عدد معتقلي التيار
السلفي ال��ج��ه��ادي ف��ي السجون

اندلعت بعد صالة الجمعة ،أمس ،مواجهات
ب��ي��ن ش��ب��ان فلسطينيين وق����وات االح��ت�لال
«اإلسرائيلي» ،في أحياء بالقدس الشرقية،
ومدن متفرقة بالضفة الغربية ،وذلك بعد منع
الشبان من الصالة بالمسجد األقصى من جهة،
وتفريق القوات لمسيرات «داعمة» للقدس من
جهة أخرى.
ففي الضفة الغربية ،أطلق جيش العدو أعيرة
نارية ومطاطية وقنابل الغاز ،تجاه المشاركين
في مسيرة خرجت من مخيم قلنديا لالجئين
باتجاه حاجز قلنديا العسكري الفاصل بين
القدس ورام الله (وس��ط) ،ما أدى إلى إصابة
خمسة شبان بأعيرة مطاطية ،أحدهم أصيب
في الوجه ،نقل على إثرها للعالج في مجمع
رام الله الطبي ،بحسب شهود عيان .وأضاف
الشهود أن العشرات أصيبوا بحاالت اختناق
على الحاجز ،جراء استنشاقهم الغاز المسيل
للدموع ،وعولجوا ميدانياً.
ً
وف���ي م��دي��ن��ة الخليل (ج��ن��وب��ا) ،أصيب
العشرات بحاالت اختناق نتيجة استنشاقهم
الغاز المسيل للدموع ،وبجروح جراء إصابتهم
بالرصاص المطاطي ،خالل قمع جيش العدو
لمسيرة عند باب الزاوية وسط المدينة ،خرجت
من أمام مسجد الحسين ،وفق شهود عيان.
وفي وقفة عند دوار «الشهداء» وسط مدينة
نابلس (شماالً) ،نددت الفصائل الفلسطينية
بممارسات العدو في القدس.
وقال منسق لجنة التنسيق الفصائلي (تضم
الفصائل الفلسطينية) محمد دويكات في كلمة
خالل الوقفة نفسها ،إن «المسجد األقصى خط
أحمر».
ودعا دويكات ،المؤسسات الدولية ومجلس
األم���ن واألم���م المتحدة ل��ـ«وق��ف االنتهاكات
«اإلسرائيلية» بكل أشكالها في القدس».
وكانت فصائل فلسطينية بالضفة الغربية،
دع���ت ف��ي ب��ي��ان��ات منفصلة ،إل���ى ال��خ��روج
بمسيرات حاشدة أمس ،دعما ً للقدس وسكانها
وتنديدا ً باإلجراءات «اإلسرائيلية» بحق المدينة
المقدسة.
وفي القدس ،اشتبك شبان فلسطينيون مع
عناصر من الشرطة «اإلسرائيلية» في عدد من
المواقع بأحياء مدينة القدس الشرقية ،بعد
منعهم من الوصول إلى المسجد األقصى ألداء
صالة الجمعة.
وأفاد شهود عيان بأن «شبانا ً فلسطينيين
رشقوا قوات الشرطة «اإلسرائيلية» بالحجارة
بعد أن انتهوا من أداء صالة الجمعة في الشارع
الرئيس في حي وادي الجوز القريب من المسجد
األق��ص��ى ،فيما ردت ال��ق��وات ب��إط�لاق قنابل
الصوت ،والغاز المسيلة للدموع» من دون أن
يبلغ عن وقوع إصابات على الفور.
وح��م��ل ص��ائ��ب ع��ري��ق��ات ،رئ��ي��س دائ���رة
المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية،
«إسرائيل» المسؤولية الكاملة عن األوض��اع
الحالية المتدهورة بالقدس ،وانهيار عملية
السالم.
جاء ذلك خالل لقائه ع��ددا ً من المسؤولين

ووضع الخطط العسكرية لتحرير مدن المحافظة التي
تخضع تحت سيطرة تنظيم «داعش».
وفي السياق ،اقتحم الجيش العراقي بدعم من مقاتلي
الحشد الشعبي بلدة بيجي شمال مدينة تكريت في
محافظة صالح الدين ،بعد أشهر من المعارك العنيفة مع
جماعة «داعش» اإلرهابية.
وأضافت المصادر أن قوات الجيش ومقاتلي الحشد
الشعبي تمكنوا بعد تلك المعارك من اقتحام البلدة
والسيطرة على حي التأميم والنفط ،ورفعوا العلم العراقي
ف��وق جامع الفتاح ال��ذي ك��ان المتظاهرون المناوئون
للحكومة يتخذونه مقرا ً لالعتصامات قبل أن تسيطر عليه
جماعة «داع��ش» اإلرهابية .وأك��دت التقارير أن مقاتلي
«داعش» تكبدوا خسائر فادحة خالل هذه المعركة.
من جهة أخ��رى ،أف��ادت «السومرية نيوز» نقالً عن
مصدر في شرطة محافظة ص�لاح ال��دي��ن ،ب��أن القوات
األمنية تمكنت من تحرير الحي الصناعي الواقع جنوب
غربي قضاء بيجي ،مبينا ً أن أبناء العشائر قدموا للقوات
األمنية معلومات استخباراتية عن أماكن وجود مسلحي
جماعة «داعش» وعناوين سكن كل من تعاون مع الجماعة
اإلرهابية .وأض��اف المصدر أن «طيران الجيش قصف
عجالت «داع��ش» ،ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات
منهم» ،مشيرا ً إلى أن «القوات األمنية مستمرة بالتقدم في
مختلف أنحاء محافظة صالح الدين».
وأعلن قائد شرطة ص�لاح الدين ال��ل��واء الركن حمد
النامس ،األربعاء الماضي ،تحرير قرية المزرعة الواقعة
جنوب قضاء بيجي شمال صالح الدين ،مؤكدا ً أن األيام
المقبلة ستشهد تحرير قضاء بيجي بالكامل.

األردنية بلغ  125معتقالً .
وكانت األجهزة األمنية األردنية
قد بدأت منذ فترة شهرين من اآلن
باعتقال كل مؤيد أو متعاطف أو
مروج أو مجند لمصلحة «داعش»
وغيره من المنظمات اإلرهابية .
وق��ال األس��ي��ر المحرر أن��س أبو
خضير إن األجهزة األمنية األردنية
اعتقلت األس��ي��ر المحرر م .م��ازن
ملصة وم .غسان دوعر من منزليهما
بالعاصمة ع ّمان ،ألسباب مجهولة
ومن دون إبداء األسباب .
وق����ال أب���و خ��ض��ي��ر إن ملصة
ع��ض��و «ل��ج��ن��ة م��ه��ن��دس��ون ألج��ل
القدس» ودوعر وهو موظف بنقابة
المهندسين وم���ؤرخ وك��ات��ب في
الشؤون الفلسطينية .وأض��اف أن
األج��ه��زة األمنية اقتحمت منزله

وح��اول��ت اع��ت��ق��ال��ه لكنه ل��م يكن
موجودا ً فيه.
يذكر أن ملصة أسير أردني محرر
أفرج عنه من سجون االحتالل ليعود
إلى المملكة عام  ،2007بينما أفرج
عن أبو خضير من سجون االحتالل
عام .2009
وع���ل���ى ص��ع��ي��د االع���ت���ق���االت
والمحاكمات ،ب��رأت محكمة أمن
الدولة األردن��ي��ة ،الناشطين ماهر
العياصره ومحمد أرشيد العياصره
من التهم التي نسبت إليهما أثناء
مشاركتهما ف��ي م��س��ي��رات ب��دوار
فراس في جبل الحسين إبان هبة
تشرين عام  ،2012وأودعا السجن
لمدة شهر ومن ثم حوال إلى محكمة
أمن الدولة بتهمة التحريض على
التظاهرات وإثارة الشغب

العاهل الأردني يفتتح جل�سة مجل�س الأمة غد ًا

الدوليين كل على حدة في مدينة أريحا ،شرق
الضفة الغربية ،بحسب بيان صادر عن مكتبه.
وق���ال ع��ري��ق��ات خ�ل�ال ه���ذه ال��ل��ق��اءات إن
«الحكومة «اإلسرائيلية» تتحمل المسؤولية
الكاملة عن األوض��اع المتردية باعتبار أن كل
م��ا يحصل ه��و نتيجة الس��ت��م��رار النشاطات
االستيطانية ،وف��رض الحقائق على األرض،
واالع��ت��داءات على المسجد األقصى ،وتهجير
السكان ،واالستيالء على بيوت المقدسيين،
وه��دم البيوت ،واستمرار الحصار المفروض
على قطاع غزة ،وعدم اإلفراج عن الدفعة الرابعة
م��ن األس���رى ال��ق��دام��ى» .وأض���اف« :الحكومة
«اإلسرائيلية» تسعى جاهدة إلى تدمير خيار

الدولتين ،وفرض نظام األبرتهايد القائم فعليا ً
في األراضي الفلسطينية المحتلة».
وف��ي ه��ذا ال��ص��دد ،دع��ا عريقات المجتمع
الدولي إلى االعتراف بدولة فلسطين على حدود
 1967وعاصمتها القدس الشرقية ،معتبرا ً قرار
السويد االعتراف الرسمي بدولة فلسطين أول
من أمس الخميس «نقطة ارتكاز في األخالق
واحترام القانون الدولي».
وف���ي س��ي��اق آخ����ر ،ش��ي��ع م��ئ��ات ال��ش��ب��ان
الفلسطينيين ،بعد منتصف ليل الخميس/
ال��ج��م��ع��ة ،ج��ث��م��ان ال��ش��اب ال��م��ق��دس��ي معتز
حجازي ،وسط مدينة القدس ،متحدين قرار
المحكمة «اإلسرائيلية» بتقييد عدد المشاركين

في الجنازة بـ  45من ذويه فقط.
وبحسب ش��ه��ود ع��ي��ان ،فقد ش���ارك مئات
الشبان بعد منتصف الليل في تشيع جثمان
حجازي ،ال��ذي اغتاله جيش العدو في وقت
سابق.
وأوضح الشهود أن المئات اقتحموا الحواجز
األمنية «اإلسرائيلية» ،وشاركوا في تشييع
الجثمان حتى مقبرة المجاهدين وسط مدينة
ال��ق��دس .وردد ال��م��ش��ارك��ون ه��ت��اف��ات ،منها
«بالروح بالدم نفديك يا أقصى»« ،بالروح بالدم
نفديك يا شهيد».
وك��ان جيش االحتالل نقل في وق��ت سابق
م��ن م��س��اء أول م��ن أم���س ،جثمان ح��ج��ازي،
ألس��رت��ه بالقرب ف��ي ال��ق��دس ،تمهيدا ً لدفنها
وسط إجراءات أمنية مشددة .وأقرت المحكمة
المركزية «اإلسرائيلية» في القدس تسليم
جثمان حجازي لذويه.
واقتحمت قوات االحتالل أمس منزل األسير
المحرر معتز حجازي ،بحي الثوري في القدس
الشرقية وقتلته ،بعد أن اتهمته بمحاولة اغتيال
الحاخام اليهودي يهودا غليك.
وأغلقت السلطات «اإلسرائيلية» المسجد
األق��ص��ى بشكل ك��ام��ل ،بعد ح��ادث��ة إصابة
الحاخام اليهودي «غليك» ،الناشط في مجال
الدعوات القتحام المسجد ،بجروح بالغة ،بعد
إطالق النار عليه ،مساء األربعاء ،قبل أن تقول
شرطة ال��ع��دو ،إنها ق��ررت إع��ادة فتحه أمس
الجمعة.
واتهم العدو ،األسير المحرر معتز حجازي،
بمحاولة اغتيال غليك ،قبل أن تقدم على قتله
الحقاً ،وهو ما أدى إلى ان��دالع مواجهات في
أحياء القدس.

يفتتح العاهل األردني الملك عبد
الله الثاني غدا ً بخطاب العرش أعمال
الدورة العادية الثانية لمجلس األمة
( 17األعيان والنواب).
وب��ع��د أن يستمع مجلس األم��ة
لخطبة ال��ع��رش ،وان��ت��ه��اء مراسم
افتتاح ال���دورة البرلمانية ،يعقد
مجلس األعيان جلسة قصيرة.
ويعقد مجلس ال��ن��واب جلسة،

بعد جلسة األعيان ،النتخاب رئيس
المجلس وأع��ض��اء المكتب ال��دائ��م
(النائب األول والثاني والمساعدين)،
وتشكيل لجنة ال���رد على خطاب
العرش.
ومع قرب موعد انتخابات رئاسة
مجلس النواب ،شهدت أروقة مجلس
ال��ن��واب ات��ص��االت ول��ق��اءات نيابية
مكثفة لحسم استحقاق الرئاسة

ومقاعد مكتب المجلس الدائم.
ورف���ع مرشحو رئ��اس��ة ال��ن��واب،
ومرشحو المكتب الدائم من وتيرة
ح��راك��ه��م وات��ص��االت��ه��م م��ع الكتل
النيابية واألعضاء المستقلين لحشد
الدعم النيابي لمصلحة كل منهم،
وس���ط ت��وق��ع��ات ب��ان��خ��ف��اض ع��دد
المرشحين للرئاسة إلى أربعة قبل
موعد جلسة المجلس.

حرب �شوارع تزامن ًا مع دخول قوات لحفتر

الجي�ش يب�سط �سيطرته على بنغازي
أكدت تقارير في بنغازي (شرق
ليبيا) أن اشتباكات عنيفة تدور
ش��رق المدينة بين ق��وات تابعة
ل��ل��واء ال��م��ت��ق��اع��د خليفة حفتر
وميليشيات مسلحة ،وذل��ك عقب
دخول رتل تابع لقوات حفتر إلى
المدينة من الجهة الشرقية.
وأشارت مصادر محلية إلى أن
الرتل  -المكون من سبعين سيارة
عسكرية  -تمركز بقواته كافة في
أحد األحياء السكنية التي توصف
بأنها موالية لحفتر.
وم��ن��ذ ص��ب��اح أول م��ن أم��س،
تدور معارك عنيفة وحرب شوارع
طاحنة في مناطق متفرقة وسط
ب��ن��غ��ازي ،خ��ص��وص �ا ً ف��ي أح��ي��اء
الحدائق وبوهديمة والسلماني
وراس اعبيدة وال��ص��اب��ري ،وفق
ما أف��ادت به المصادر ،بينما أكد
م��ص��در عسكري أن ق���وات حفتر
بسطت سيطرتها على المدينة.
ونقلت المصادر عن مركز في

ب��ن��غ��ازي ال��ط��ب��ي ق��ول��ه إن 214
شخصا ً قتلوا منذ اندالع المعارك
ف���ي ب��ن��غ��ازي م��ن��ت��ص��ف ال��ش��ه��ر
ال���ج���اري ،وأوض����ح ال��م��ص��در أن
المركز تلقى منذ بدء االشتباكات
 198ق��ت��ي�لاً ،بينما ت���وزع باقي
القتلى على مستشفيات أخرى.
وتلقى المركز  13جثة ،بينها
سبع ألشخاص مجهولي الهوية
انتشلهم الهالل األحمر الليبي من
أماكن متفرقة من المدينة.
وقال مراسلون في بنغازي إن
المدينة تعيش كارثة إنسانية،
وتشهد حالة نزوح كبيرة للسكان،
وأف��اد شهود عيان ب��أن المعارك
ام��ت��دت إل��ى مناطق واس��ع��ة في
المدينة إذ كانت تسمع أص��وات
ال��ت��ف��ج��ي��رات وال���ق���ص���ف ج���راء
استخدام األسلحة الثقيلة.
وفي السياق ،انفجرت شاحنة
محملة بأنواع مختلفة من الذخائر
وال��ص��واري��خ قبل وص��ول��ه��ا إلى

مدينة بنغازي من مدخلها الغربي
بعد تعامل الجيش الليبي مع
سائقها ال��ذي رفض التوقف على
حاجز شرق مدينة أجدابيا (160
كيلومترا ً غربا) ،وفق ما أف��اد به
مصدر عسكري .وأوضح المصدر
أن الجيش تمكن من إلقاء القبض
على سائق الشاحنة الذي أصيب
برصاصة أثناء المطاردة ،مضيفا ً
أن المعلومات األول��ي��ة تفيد بأن
سائق الشاحنة ليس ليبياً ،وأن
كميات األسلحة والذخائر كانت
في طريقها إلى جماعات إسالمية
متشددة تتلقى مساعدات من قطر
وتركيا في مدينة بنغازي.
ويخوض الجيش منذ منتصف
ال��ش��ه��ر ال���ج���اري ح���رب ش���وارع
طاحنة واش��ت��ب��اك��ات عنيفة مع
ميليشيات إسالمية في بنغازي
ف��ي محاولة الس��ت��ع��ادة المدينة
التي يسيطر عليها المجلس منذ
تموز الماضي.

