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�أفكار كثيرة ي�سيطر عليها الجهل والظالم وتدمير كل ما ي�شير للدولة ال�سورية ()1

من قلب الرقة« ...داع�ش» ممار�سات ال �إن�سانية
خاص ـ هيا عيسى عبد الله
مدينة الرقة الكتاب الذي أغلق مباشرة عقب دخول «داعش» عليه
عنوان عريض في األزمة السورية عتم عليه بشكل لم يسبق ،فما
حصل فيها ل��م يحصل ف��ي محافظة أخ��رى بعد دخ��ول مسلحي
«داعش» إليها بوحشية غير مسبوقة وإرغام أهلها على االستسالم
وسيطرتهم على المدينة.
بعض مما يجري في الرقة ترويه فتاة من أهالي المدينة الذين
تعددت أسبابهم وظروفهم التي جعلتهم يبقون فيها.
وبحسب ضيفتنا التي تعتذر ونعتذر عن ذك��ر اسمها ألسباب
معروفة ،ف��إن م��ن بقي إم��ا خ��وف��ا ً على بيته وممتلكاته م��ن سرقة
«داعش» لها ومنهم من بقي خوفا ً من تبعات الخروج من المدينة،
كاألسعار الكاوية التي يفرضها النزوح ما جعل من بقي يفضل ظلم
التنظيم على ظلم تجار األزمة السورية.
وأكدت ضيفة صحيفة «البناء» عقب خروجها من الرقة أن التنظيم
يفرض قوانينه وأحكامه على المدنيين فكل «خطيئة» بنظر التنظيم
لها عقاب معين .ال��ت��ع��اون م��ع الجيش ال��س��وري يفضي إل��ى قطع
رأس المتهم أو صلبه لمدة أسبوع وبعدها يرمى بالرصاص ،أما
السارق فتقطع يده اليمنى ،وعقاب الزانية الرجم بالحجارة حتى
الموت من دون نسيان أن المرأة لها معاملة خاصة داخل المدينة
وهذا ما يديره مكتب ما يسمى بالحسبة الذي يحاسب النساء على
خطاياهن وله سيارات من نوع «فان « تتجول في المدينة وتراقب
تحركات النساء كالخروج من دون ال��درع اإلسالمية ،وهو أشبه
بعباءة طويلة ونقاب وكفوف ويطغى اللون األسود على كل الثياب
ألن من تلبس أي لون غير األس��ود تعاقب بالجلد ومن تخرج من
دون كفوف األي��دي تع ّرض نفسها لعقوبة  18جلدة ،وإذا ظهرت

عيون المرأة من النقاب فتعاقب بجلدات عدة كما أنه يمنع السفر أو
التجوال في المدينة من دون محرم أي يجب أن يخرج مع كل فتاة
محرم لها.
وعن الصالة قالت ضيفتنا« :في أوقات الصالة كل المدينة تغلق
ويمنع التجول فيها وتنعدم حركة المرور ومن يتأخر عن الصالة
له  58جلدة» .أما يوم الجمعة ،فله طابعه الخاص في عرف «داعش»
حيث تنفيذ األحكام الصادرة خالل األسبوع في ساحة القصاص
وهي ساحة تقطع بها الرؤوس ،أما خطبة الجمعة فقد ألغيت ألنهم
يعتقدون أنها بدعة».
وتضيف« :عندما دخل «داعش» لعب على الوتر الديني وهذا ما
ح��ارب به وباسمه ،وسعى التنظيم إل��ى إلغاء أي وج��ود لألديان
األخرى ليسود تكفيره وهذا ما فعله في الرقة فدهن مسلحو التنظيم
الكنائس باللون األسود وأحرقوا كل ما يدل على الديانة المسيحية
وكتبوا على ج��دران الكنائس شعاراتهم ورف��ع��وا أعالمهم عليها
وأرغموا المسيحيين على دفع غرامة  17غراما ً من الذهب وعلى
التزام اللباس اإلسالمي المفروض ،ليسود فقط لون ما يعتبرونه
تابعا ً للطائفة السنية داخل المدينة».
«داعش» حارب العقول ولعب على الوتر النفسي ،وأصاب مسلحو
التنظيم حب السيطرة وجنون العظمة ،وعلى رغم كل ممارساتهم
تبقى الدولة السورية كابوسا ً لهم ما دفعهم إلى تغيير أي معلم يدل
على الدولة كالعملة التي أقروا أن يغيروها ألنها كما يعتبرون الليرة
السورية عملة النظام ويعمل على استبدالها بعملة ذات طابع جديد
مصنوعة من الذهب والفضة والنحاس.
أف��ك��ار كثيرة يسيطر عليها الجهل وال��ظ�لام وهاجسها الوحيد
محاربة الحكومة والدولة وهدفها السيطرة على األرض والشعب
مهما كان الثمن.

دعا �إلى تفعيل �شبكة الأمان المالية التي �أقرتها القمة العربية في الكويت

عريقات :قر�صنة «�إ�سرائيلية» للأموال الفل�سطينية
اع���ت���ب���ر ك���ب���ي���ر ال��م��ف��اوض��ي��ن
الفلسطينيين صائب عريقات ،أمس،
قرار «إسرائيل» تجميد تحويل أموال
الضرائب للسلطة الفلسطينية أنه
«قرصنة».
وصرح عريقات لإلذاعة الفلسطينية
ال��رس��م��ي��ة ب���أن «األم�����وال المجمدة
ه��ي أم����وال ال��ش��ع��ب الفلسطيني،
و»إسرائيل» ليست دولة مانحة وإنما
هي دولة محتلة» .وأضاف أن «حجز
أموال الشعب الفلسطيني هو عقوبات
جماعية لكل ف��رد فلسطيني ،هذه
عقوبات للمستشفيات وللمرضى،
وللمدارس والمشاريع والرواتب».
وأك�����د ع���ري���ق���ات أن «اإلج������راء
«اإلسرائيلي» يثبت وجاهة توجهنا
لمحكمة الجنايات الدولية ألن��ه إذا
اعتقدت «إس��رائ��ي��ل» أن��ه��ا محاولة
إخ��ض��اع��ن��ا ع��ب��ر م��م��ارس��ة ضغوط
اقتصادية ستنجح ف��ي حرفنا عن
نهج الحرية واالستقالل فإنها مخطئة
تماماً».
ودع���ا ع��ري��ق��ات ال����دول العربية
واألمين العام لجامعة الدول العربية
لتفعيل شبكة األم���ان المالية التي
أقرتها القمة العربية ف��ي الكويت
بقيمة مئة مليون دوالر شهريا ً لتعزيز
الفلسطينيين وإلفشال «القرصنة».
وأعلن مسؤول في كيان العدو،
مساء أول من أم��س ،إن «إسرائيل»

اغتيال رئي�س عمليات اللواء  21التابع للجي�ش في محافظة �شبوه

وزير دفاع العراق يحدد نهاية «داع�ش» بتحرير المو�صل

الحكيم :نرف�ض التق�سيم الفيدرالي المذهبي للعراق

تقرير �إخباري
ال�سب�سي يطيح بمفتي «الترويكا»

أع��رب رئ��ي��س المجلس األعلى
اإلسالمي العراقي عمار الحكيم،
أمس ،عن رفضه التقسيم الفيدرالي
للعراق على أساس المذهب ،محذرا ً
من أن ذلك سيمس بوحدة العراق.
وق��ال الحكيم ال��ذي ي��زور إيران
ح��ال��ي��ا ً ف��ي ت��ص��ري��ح��ات أوردت��ه��ا
وك��ال��ة األن��ب��اء الرسمية «إرن���ا»:
«إن��ن��ا نرفض التقسيم الفدرالي
للعراق على أس��اس المذهب ألن
هذا الموضوع سوف يمس بوحدة
العراق» .وأضاف« :على رغم وجود
الفدرالية في القانون العراقي ،إال
أن ه��ذا الموضوع أو أي موضوع
آخر ال ينبغي أن يؤدي إلى إضعاف
الوحدة الوطنية وسيادة العراق».
وأش��ار الحكيم إل��ى أن��ه «بحث
مع المسؤولين اإليرانيين المشاكل
ال��ت��ي ت��واج��ه المنطقة ال سيما
اإلره���اب وض���رورة التعاون بين
البلدين لمحاربة اإلرهاب والتطرف
وخ��ص��وص��ا ً ج��رائ��م «داع���ش» في
العراق».
يذكر أن ع��ددا ً من المحافظات
العراقية أعلنت أخيرا ً عزمها تشكيل
أقاليم فيدرالية وفق الدستور.
من جهة أخرى ،حمل نائب رئيس
الجمهورية العراقي نوري المالكي،
أم��س« ،السياسيين» مسؤولية
الخالف السني ـ الشيعي الذي يجر
الناس إلى «التهلكة» ،داعيا ً إلى
تغليب االنتماء إل��ى العراق دون
غيره.
وقال المالكي« :ال توجد مشكلة
بين سنة وشيعة ،كمجتمعات،
إنما بيننا ،نحن السياسيين نفكر
بسنة وشيعة ،ونجر الناس إلى
هذه المهلكة» ،وذلك في كلمة ألقاها
خ�لال اح��ت��ف��ال لمناسبة المولد
النبوي في مجلس النواب.
وذكر المالكي الذي خلفه حيدر
العبادي في رئاسة الحكومة في
آب الماضي« :نحتاج إل��ى عملية
وقفة ومراجعة لنقول ماذا جنينا
من هذا الفكر المتطرف؟ ( )...ماذا
جنينا م��ن ه��ذه الفرقة بين سنة
وشيعة؟ أقول لكم بصراحة مؤلمة،
لقد أسأنا لإلسالم كثيرا ً « .وأضاف:
«نحتاج إلى مراجعة عملية على
أساس ما حل بنا ،وعلى أساس ما
لو استمرت هذه الحالة ،إلى أين
سنصل؟».
على الصعيد األمني ،أكد وزير
الدفاع العراقي خالد العبيدي أن
تحرير مدينة الموصل هو نهاية
جماعة «داعش» اإلرهابية.
ونقلت وكالة أنباء اإلعالم العراقي
«واع» عن العبيدي قوله في بيان
حررته وزارة الدفاع العراقية إن
«تحرير الموصل من براثن اإلرهاب

جمدت تحويل ضرائب بقيمة 125
مليون دوالر جمعت لحساب السلطة
الفلسطينية ،وذل��ك ردا ً على الطلب
الفلسطيني باالنضمام إلى المحكمة
الجنائية الدولية».
ويذكر أن الضغوط لم تمنع سفير
فلسطين في األم��م المتحدة رياض

منصور من تقديم وثيقة االنضمام
إلى المحكمة وهو إجراء يتطلب ستين
يوما ً لتصبح بعده فلسطين دولة
كاملة العضوية في المحكمة ودولة
موقعة على م��ع��اه��دة روم���ا ،وهي
المعاهدة التي تستند إليها المحكمة
والتي لم توقعها «إسرائيل».

لكن ذلك ال يقلل من أهمية الخطوة
الفلسطينية ،فالعالم سيحقق على
المأل في االستيطان والعدوان األخير
ع��ل��ى غ���زة وق��ت��ل ال��ف��ت��ى محمد أب��و
خضير ...وه��ي نماذج فحسب ع ّما
في ملف العدو الدسم من انتهاكات
القانون الدولي.

ّ
دشن الرئيس التونسي الجديد الباجي قائد السبسي نشاطه الرسمي
في قصر قرطاج بتوجيه رسائل مهمة أبرز من خاللها طبيعته توجهات
سياساته التي ستطبع المشهد التونسي خالل المرحلة المقبلة ،ولع ّل أبرز
ّ
يتعلق بالخطاب الديني في البالد ،إذ أشرف السبسي في
تلك الرسائل ما
جامع مالك بن أنس بضاحية قرطاج على احتفال رسمي مساء الجمعة
الماضي في ذكرى المولد النبوي الشريف ،وكان الفتا ً استبعاد المفتي
الحالي حمدة بن سعيد من الحفل ،واستبداله بالمفتي السابق عثمان
بطيخ الذي تولى إلقاء المحاضرة.
وكانت تونس شهدت جداال ً واسعا ً حول وظيفة ودور المفتي بعد أن أقال
الرئيس السابق المنصف المرزوقي في نيسان  2013المفتي عثمان بطيخ
الذي قال ُر ّجح آنذاك أن تكون تصريحاته في عديد المناسبات ،ال سيّما تلك
المتعلقة بالجهاد في سورية وراء قرار إعفائه من مهماته من قبل الرئاسة.
ففي  19نيسان  2013أعلن مفتي تونس عثمان بطيخ أن  16فتاة
تونسية ت ّم التغرير بهن وإرسالهن إلى سورية من أجل «جهاد النكاح»،
الذي اعتبره بغاء وفسادا ً أخالقياً ،مضيفا ً أنّ «األصل في األشياء أن الفتاة
التونسية واعية عفيفة تحافظ على شرفها وتجاهد النفس لكسب العلم
والمعرفة».
وقال بطيخ ردا ً على سؤال بشأن انتقال مئات من الشبان التونسيين
إلى سورية من أجل القتال إن «سورية ليست أرض جهاد ألن شعبها مسلم
والمسلم ال يجاهد ضد المسلم».
وف��ي أوائ���ل ح��زي��ران  ،2013استعمل الرئيس التونسي السابق
صالحياته ،حيث قرر إعفاء المفتي بطيخ وتعيين بن سعيد مفتيا ً للبالد،
ور ّد المراقبون القرار في تلك الفترة لالنتقادات التي تع ّرض لها بطيخ من
قبل الجماعات الدينية المتط ّرفة وبعض قيادات حركة «النهضة».
وبعد توليه وظيفة مفتي تونس ،دخل بن سعيد في مواجهة معلنة
مع القوى المدنية والحداثية والتقدمية وخصوصا ً مع البورقيبيين
والدستوريين عندما قال في تصريح للقناة التليفزيونية الوطنية األولى
إن «اإلرهاب ظهر في تونس منذ أن قام بنزع الحجاب عن المرأة» ،وأغلق
جامع الزيتونة أمام طلبة العلم ،وأعقبت هذه التصريحات عملية انتحارية
فاشلة كان صاحبها يستهدف تفجير ضريح بورقيبة في مدينة المنستير.
وتؤكد مصادر تونسية قريبة من الرئاسة أن السبسي سيصدر قريبا ً
قرارا ً بإعفاء المفتي الحالي الذي يعتبر مفتي فترة «الترويكا» وهو من
أشد المعادين للرئيس األسبق الحبيب بورقيبة الذي يرى فيه السبسي
ملهمه األول.

الحوثي يطالب بحماية م�أرب
ويتهم �أطراف ًا بت�سليمها «للتكفيريين»
قال عبد الملك الحوثي ،مسؤول
جماعة الحوثيين في اليمن إن هناك
من يحاول إسقاط محافظة مأرب
لمصلحة ال��ق��وى ال��ت��ي وصفها بـ
«التكفيرية».
وه��دد قائد الحوثيين باجتياح
المحافظة في حال لم تلتزم السلطة
مسؤوليتها تجاه م��أرب .ويذكر أن
المحافظة غنية بالنفط وتغذي اليمن
بنصف الطاقة الكهربائية المستهلكة
في البالد.
ودع��ا الحوثي األم��ة إل��ى التوحد
في مواجهة األخطار والتحديات بدءا ً
بدعم الشعب الفلسطيني والتصدي
للمد «التكفيري» .وأشار إلى ضرورة
الحفاظ على وحدة اليمن محذرا ً من
االنجرار وراء المساعي الخارجية
التي تريد تقسيم البالد ،في إشارة
إلى فرض خيار الستة أقاليم ونقض
اتفاق السلم والشراكة ال��ذي وقع
بين الحوثيين والحكومة بالوساطة
األممية.
أمنياً ،اغتال مسلحون مجهولون،
صباح أم��س ،رئيس عمليات اللواء
 21التابع للجيش في محافظة شبوه
جنوب اليمن العقيد حمود حسين
الذرحاني.

وقال مصدر أمني إن «مسلحا ً على
متن دراج��ة نارية أطلق الرصاص
الحي على الذرحاني أثناء خروجه
من منزله في مدينة عتق» .وأشار
إل��ى أن «التحقيقات ال ت��زال جارية
للوقوف على منفذ العملية».
وف��ي سياق متصل ،أف��اد تقرير
لمركز «أبعاد للدراسات والبحوث»

بأن «أكثر من سبعة آالف يمني لقوا
حتفهم خالل عام .»2014
وذك���ر ال��ت��ق��ري��ر أن «المؤسسة
العسكرية خ��س��رت ل��وح��ده��ا أكثر
من ألف من أفرادها ،وأن نحو 600
منهم قتلوا على يد الحوثيين أثناء
مهاجمتهم للمعسكرات وإس��ق��اط
المحافظات».

م�سلحون يختطفون  13م�صري ًا في �سرت

الحكومة الليبية تعلن التعبئة �ضد الإرهاب

الرئي�س الموريتاني يجدد
ا�ستعداده للحوار مع المعار�ضة
المالكي :السياسيون مسؤولون عن الخالفات الطائفية
هو نهاية اإلرهاب والدواعش الذين
استباحوا كل شي في المدينة»،
مشيرا ً إلى أن «الموصل الحدباء ال
تستحق عمالً إجراميا ً وإرهابيا ً كهذا
بحق أبنائها».
وأوضح العبيدي أن «الحكومة
ووزارة ال���دف���اع م��اض��ي��ت��ان في
تسليح القوات المسلحة بأحسن
األس��ل��ح��ة واألع����ت����دة م���ن أرق���ى
المناشئ العالمية» .وأك��د وزي��ر
الدفاع العراقي «بناء جيش قوي
قادر على حماية أن بلده».
وف��ي ال��س��ي��اق ،س��ق��ط ع��دد من
الضحايا بين شهيد وجريح جراء
تفجير سيارة مفخخة استهدفت

مقرا ً لقوات الحشد الشعبي غرب
مدينة س��ام��راء بمحافظة صالح
الدين وسط العراق.
وذكرت مصادر الشرطة المحلية
ن��ق�لاً ع��ن ال��س��وم��ري��ة ،أن سيارة
مفخخة انفجرت ،أمس ،مستهدفة
مقرا ً للحشد الشعبي ق��رب مفرق
الفلوجة – سامراء غ��رب سامراء
( 40كم جنوب تكريت) ،ما أدى
إلى سقوط قتلى وجرحى لم يعرف
عددهم بعد» ،مشيرا ً إل��ى أن قوة
أمنية طوقت مكان التفجير ،فيما
ق��ام��ت س��ي��ارات اإلس��ع��اف بنقل
جثث الضحايا والمصابين إلى
المستشفيات.

وفد �سعودي �سيزور العراق
لإعادة تطبيع العالقات
يزور وفد رسمي سعودي العراق خالل أيام لبدء االستعدادات من أجل
إعادة فتح السفارة السعودية في العاصمة العراقية بغداد ،وفق ما أعلنه
مصدر دبلوماسي سعودي.
ونقلت وكالة األنباء السعودية أول من أمس عن المصدر المسؤول
بوزارة الخارجية السعودية أنه «ستغادر لجنة فنية من وزارة الخارجية
إلى العاصمة العراقية بغداد هذا األسبوع للتنسيق مع وزارة الخارجية
العراقية لوضع الترتيبات الالزمة الختيار وتجهيز المباني المناسبة
للبعثتين تمهيدا ً لمباشرتهما العمل في جمهورية العراق في أقرب فرصة
ممكنة .وأضافت الوكالة أن السعودية تعتزم أيضا ً فتح قنصلية عامة لها
في أربيل عاصمة «إقليم كردستان» العراق.
وكان الرئيس العراقي فؤاد معصوم زار الرياض أواخر العام الماضي
ما أحيا اآلمال في تحسن وشيك في العالقات بين البلدين بعد فترة طويلة
من الفتور.
يذكر أن المملكة العربية السعودية أغلقت سفارتها في بغداد عام
 1990عقب دخول الجيش العراقي الكويت.

أبدى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أمس مجددا ً «استعداده
التام» للحوار مع المعارضة بعد إعالن انتخابات مجلس الشيوخ في آذار في
ظل احتمال عدم مشاركة المعارضة فيها.
وقال الرئيس الموريتاني خالل افتتاحه الدورة الخامسة من مهرجان المدن
القديمة في شنقيط شماالً ،لقد أعلنا انفتاحنا الدائم على الحوار مع جميع
مكونات الطيف السياسي ،وأجدد في هذه المناسبة العظيمة استعدادنا التام
لحوار شامل يهدف إلى تحقيق المصلحة العليا للوطن ،مشيرا ً إلى «أهمية
مشاركة الجميع في عملية البناء الوطني».
وكانت الحكومة أعلنت في  31كانون األول انتخابات في آذار لتجديد ثلثي
أعضاء مجلس الشيوخ يشارك فيها أعضاء المجالس البلدية فقط ،ما يعني
استبعاد حزبي المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض الذي قاطع
االنتخابات البلدية في  ،2013وبالتالي لن يكون بإمكانه المشاركة في عملية
االقتراع.
وندد المنتدى السبت الماضي في بيان بما وصفه بـ»الهروب إلى األمام»
الذي تمارسه السلطات في إشارة إلى انتخابات آذار التي اعتبر أنها «تكرس
الطابع األحادي للنظام».
يذكر أن حزب «التوسل» اإلسالمي الشريك في المنتدى لم يلتزم مقاطعة
االنتخابات البلدية ما سيسمح له بالمشاركة في االنتخابات.
وستسفر االنتخابات عن تجديد حوالى أربعين مقعدا ً من أصل  58في
مجلس الشيوخ الخاضع لسيطرة االتحاد من أجل الجمهورية ،حزب الرئيس
الذي يشغل نحو أربعين مقعداً.

معارك بين الجي�ش ال�سوداني
ومتمردين في دارفور
تدور مواجهات بين القوات الحكومية السودانية ومتمردين للسيطرة على
منطقة استراتيجية في دارفور أ ّكد الجيش أنه طرد المتمردين منها األمر الذي
ينفيه هؤالء .وأعلن الناطق باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد في
تصريح نقلته وكالة األنباء الرسمية« :تمكنت قوات الدعم السريع بعمل متزامن
مع الفرقة السادسة مشاة من طرد فلول المتمردين من منطقة فنقا بشرق جبل
مره التي تعتبر رئاسة لمتمردي جماعات مناوي وعبد الواحد بواليات شمال
دارفور وجنوب دارفور وشرق دارفور».
من جهة أخرى ،قال الناطق باسم حركة تحرير السودان جناح مناوي عبد
الله مرسال« :في إطار حملة الصيف الفاشلة قامت قوات حركة تحرير السودان
وحلفاؤها من قوات التحرير والعدالة وقوات القائد طراده بتدمير متح ّرك لقوات
المؤتمر في مناطق واسعة من منطقة شرق الجبل شملت مناطق الملم وكورما
وقرية».

بينما أعلنت حكومة الثني االستنفار
والتعبئة ضد اإلرهاب في كامل أراضي
ليبيا ،شنّ الطيران الحكومي غارات
جويّة على ميناء مدينة مصراتة ،في
األثناء خطف مسلّحون مجهولون 13
مصريا ً في سرت.
وأعلنت الحكومة الليبية حالة
التعبئة الشاملة لمواجهة الجماعات
اإلرهابية في كل المدن ،مشدّدة أنّ على
القبائل كافة رفع الغطاء االجتماعي
والتبرؤ ممن يتورط في هذه األعمال
اإلرهابية.
وطالبت الحكومة المجتمع الدولي
ب��ض��رورة رف���ع ال��ح��ظ��ر ع��ن تسليح
الجيش الليبي وتوفير الدعم الكامل
له في الحرب ضد اإلرهاب ،فضالً عن
تفعيل قرارات مجلس األمن الصادرة
بحق كل من يعرقل العملية السياسية
والمسار الديمقراطي في ليبيا ،ومن
ي��م��ارس اإلره���اب ويدعمه ويتستر
عليه.
في األثناء ،قال طرفا الصراع في
ليبيا ،إنّ «القوات الموالية للحكومة

الليبية المعترف بها دوليا ً ش ّنت أول
م��ن أم��س غ���ارات ج��ويّ��ة على ميناء
مدينة مصراتة والمتحالفة مع جماعة
تسيطر على العاصمة طرابلس».
وق��ال صقر الجروشي وه��و قائد
وحدة للقوات الجوية موالية لحكومة
الثني ،إنّ «ط��ائ��رات حربية قصفت
ميناء مصراتة وكلية للقوات الجوية
تقع في غ��رب المدينة» ،فيما ذكرت
مصادر أنّ «الضربات الجوية جرحت
شخصين عندما أصابت صواريخ عدة
مبنى الميناء».
وق�����ال ال��ن��اط��ق ب���اس���م ال���ق���وات
الحكومية ،إنّ «ال��ق��وات أغ��ارت على
يتحصنون في مواقع في بن
مقاتلين
ّ
جواد التي تقع على بعد  40كيلومترا ً
تقريبا ً غرب ميناء السدر» ،مضيفا ً أنّ
هناك اشتباكات باألسلحة الثقيلة
أس��ف��رت ع��ن مقتل اث��ن��ي��ن وإص��اب��ة
آخرين.
من جهة أخ��رى ،أك��دت مصادر إن
مسلحين اختطفوا  13مصريا ً بمدينة
سرت الليبية .ويأتي هذا الحادث بعد

أيام من اختطاف سبعة مصريين من
سكان المدينة.
وقالت المصادر إن مصدرا ً أمنيا ً
في العاصمة الليبية طرابلس أبلغها
بتعرض المصريين لالختطاف أول
من أمس هناك ،من دون أن تذكر مزيدا ً
من التفاصيل.
وقال الناشط مجدي ملك بمحافظة
المنيا المصرية إن مصريين اتصلوا
به من سرت وأبلغوه بأن المسلحين
اقتحموا منزال ً للمغتربين واقتادوا
الـ 13إلى مكان غير معلوم .وأضاف
أن  10مصريين ك��ان��وا يقيمون في
ال��م��ن��زل ف���روا «مستغلين م��ا راف��ق
الهجوم من هرج وارتباك» .وتابع أن
األشخاص الذين اتصلوا به من سرت
أبلغوه بأن المهاجمين كانوا ملثمين
وقالوا إنهم «ال يريدون قبطيا ً واحدا ً
على أرض ليبيا».
وهاجم مسلحون الشهر الماضي
مسكن طبيب مسيحي م��ص��ري في
سرت وقتلوه هو وزوجته واختطفوا
ابنة لهما عثر على جثتها بعد أيام.

