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"إن سرايا اإلرهاب تفكك مستشفى ميدانيًا بالجفرة وتجمع 

جميع أسلحتها وسياراتها وذخائرها ومعداتها وتهرب باتجاه 
مصراتة"

الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي

العفو الدولية تعرب عن قلقها من 
تسّلط السلطة البحرينية

جنيف /
ــن استئناف عمليات  ــو الدولية عن قلقها الشديد م ــربت منظمة العف ع
ــة التجمع  ــىل حري ــق ع ــوة والتضيي ــرط للق ــدام املف ــدام واالستخ اإلع

السلمي يف البحرين.
ــدورة الرابعة  ــن أعمال ال ــد الرابع ضم ــة تحت البن ــة شفوي ويف مداخل
ــف قالت  ــدة يف جني ــم املتح ــان باألم ــوق اإلنس ــس حق ــني ملجل والثالث
ــدت إىل جهاز األمن  ــدة أن الصالحيات قد أعي ــا قلقون بش ــة إنن املنظم

الوطني وإتاحة إمكانية محاكمة املدنيني أمام املحاكم العسكرية.
وذكرت املنظمة أن الحقوق يف حرية التعبري وتكوين الجمعيات والتنقل 

تواجه قيوداً خطرية مشرية إىل استمرار االختفاء القرسي.
ــة ملعالجة هذه  ــاذ خطوات ملموس ــة البحرين عىل اتخ ــت املنظم وحث
ــوق اإلنسان. كما  ــن جميع انتهاكات حق ــل، وضمان املساءلة ع املسائ
ــارة املقدم من  ــارات الخاصة، بما يف ذلك طلب الزي ــت لتسهيل الزي دع

املقرر الخاص املعني بالتعذيب.

ظريف يضع تركيا يف موقف محرج
طهران/

ــف: إن تركيا  ــّي محمد جواد ظري ــر الخارجية االيران ــال وزي ق
ــة ولكن عليها  ــه تربطهما عالقة صداق ــارة مهمة لبالده وإن ج

منع املنظمات اإلرهابية من التمويل والحصول عىل العتاد.
ــد السابعة من  ــن يعرض عن ــع قناة امليادي ــوار خاّص م ويف ح
ــف، أشار محمد جواد  ــاء الخميس بتوقيت القدس الرشي مس
ــل يف املنطقة، مضيفا:  ــف إىل أّن أنقرة طرف أساّيس وفاع ظري
ــة إليران وإنه تربطهما عالقة صداقة ولكن  إّن تركيا جارة مهم
ــل والحصول عيل  ــات اإلرهابية من التموي ــا منع املنظم عليه

املقاتلني والعتاد.
ــف: إن اإلدارة األمريكية  ــال ظري ــووي، ق ــاق الن ــأن االتف وبش
ــن تنفع وأّن تطبيق  ــدة ستعي أّن العقوبات ضّد إيران ل الجدي

اإلتفاق النووّي هو الخيار األمثل.
ــاف: اّن السعودية والكيان الصهيوني حاوال منع التوصل  وأض
إىل اإلتفاق النووّي قبل توقيعه ثم حاوال عرقلة تنفيذه الحقاً، 
مؤكداً أّن الكيان الصهيوني هو التهديد النووّي األكرب بالنسبة 

إىل املنطقة والعالم.

تيلرسون مخاطبا بيونغ يانغ: ال داعي 
للخوف!

طيوكيو/ وكاالت
ــادة كوريا الشمالية  ــر الخارجية األمريكي ريكس تيلرسون قي دعا وزي
ــال مخاطبا بيونغ  ــن الربنامجني النووي والصاروخي، وق ــيل ع إىل التخ

يانغ إنه ال داعي للتسلح و"ال داعي للخوف".
وجاءت ترصيحات تيلرسون بعد محادثات أجراها يف طوكيو مع نظريه 
ــي الياباني عىل  ــاء األمريك ــس ، وركز اللق ــو كيسيدا، ام ــي فومي اليابان

بحث مختلف السبل للتعامل مع الخطر النووي الكوري الشمايل.
ــي يف ترصيحات نقلتها وكالة "أسوشيتد  وقال وزير الخارجية األمريك
ــات املتحدة ودول  ــي بذلتها الوالي ــود الدبلوماسية الت ــرس"، إن الجه ب
ــة النووية من شبه الجزيرة الكورية عىل  أخرى عىل مسار نزع األسلح
ــي دونالد  ــزم إدارة الرئيس األمريك ــح. وجدد ع ــا، لم تنج ــدى 20 عام م
ــاف، مشريا إىل  ــة املط ــا الشمالية يف نهاي ــة كوري ــىل حل قضي ــب ع ترم
ــة الحاسمة التي يكتسبها يف هذا الخصوص التعاون مع اليابان  األهمي

وكوريا الشمالية.
ــرر أن يزور  ــة آسيوية، إذ من املق ــي حاليا بجول ــر األمريك ــوم الوزي ويق

كوريا الجنوبية والصني باإلضافة إىل اليابان.

الكرملني ينفي أي تورط لمؤسسات 
روسية يف شن هجمات إلكرتونية

موسكو/
ــن أي تورط ملؤسسات  ــن الكرملني أنه ال يمكن الحديث ع أعل
ــن هجمات  ــن الفدرالية، يف ش ــك هيئة األم ــا يف ذل ــة، بم روسي

إلكرتونية ضد الواليات املتحدة.
ــرتي بيسكوف  ــة دمي ــم الرئاسة الروسي ــدث باس ــال املتح وق
ــث عىل اإلطالق  ــه ال يمكن الحدي ــرث من مرة إن ــس، "قلنا أك أم
ــا يف ذلك هيئة  ــة رسمية، بم ــات روسي ــن أي ضلوع ملؤسس ع
ــون يف املجال  ــوات مخالفة للقان ــة، يف أي خط ــن الفدرالي األم

اإللكرتوني".
ــت الواليات املتحدة قد وجهت اتهامات ضد موظف هيئة  وكان
األمن الفدرالية الروسية دميرتي دوكوتشايف وزميله املحتمل 
ــور سوشني وكذلك املواطنني أليكيس بيالن وكريم باراتوف،  يغ
ــع املعلومات  ــون يف جم ــاص متورط ــؤالء األشخ ــربة أن ه معت

باستخدام برامج رسية يف الواليات املتحدة وخارجها.

ملكة بريطانيا تصادق على 
"الربيكست"

لندن/وكاالت
ــىل قانون يتيح للبالد  ــة بريطانيا إليزابيث الثانية أمس ع صادقت ملك

الخروج من االتحاد األوروبي.
ــوزراء ترييزا ماي املوافقة رسميا  ــذا تكون امللكة قد منحت رئيسة ال وبه
ــا وافقت امللكة  ــاد األوروبي، كم ــروج من االتح ــدء يف محادثات الخ للب

بذلك عىل الترشيعات التي أقرها الربملان يف وقت متأخر يوم االثنني.
ــس مجلس  ــون بريكو رئي ــذي ورد عىل لسان ج ــالن ال ــذا اإلع ــد ه ويؤك
ــات االنسحاب من االتحاد يف أي  ــوم أن ماي يمكن أن تبدأ محادث العم
ــني إىل أن أي قرار من هذا  ــح يوم االثن ــم أن املتحدث باسمها مل ــت رغ وق

النوع سيصدر عىل األرجح يف نهاية الشهر أو نحوه .

حول العالمحول العالم

طرابلس/وكاالت 
ــي وتحديداً منطقة  ــد الساحل الشمايل الليب شه
ــرة، حيث  ــر مستم ــات كر وف ــي عملي ــالل النفط اله
ــة املتنازعة إىل  ــن األطراف الليبي ــى كل طرف م يسع
ــا تحمله من  ــة مل ــذه املنطق ــه عىل ه ــام سيطرت إحك

أهمية اسرتاتيجية وعسكرية كبرية.
ــة حفرت من  ــوات املشري خليف ــراً ق ــت مؤخ وتمكن
ــالل النفطي  ــىل كامل منطقة اله ــط سيطرتها ع بس
ــاً وجوياً عىل هذه  ــد أن شنت هجوماً برياً وبحري بع
املنطقة، ما أدى إىل انسحاب كل من حرس املنشآت 

النفطية و"رسايا الدفاع" عن بنغازي.
ــم تتوقف قوات حفرت عند هذا الحد بل توعدت  ول
بمالحقة "رسايا الدفاع" إىل غاية بلدة هراوة القريبة 
ــاً، ويقول  ــاً وإىل الجفرة جنوب ــة رست غرب ــن مدين م
ــال  ــه يف ح ــدد أن ــذا الص ــون يف ه ــون سياسي محلل
سيطرة املشري حفرت عىل قاعدة الجفرة الجوية فإن 
ــدان سرتجح كفة الرصاع  توازن القوى ومعادالت املي
ــاع عن  ــاول "رسايا الدف ــا تح ــرت وهذا م ــح حف لصال

بنغازي" وحكومة الوفاق الوطني منعه.
ــادة العامة  ــم القي ــق باس ــه أعلن الناط ــن جهت م
ــاري "أن قوات الجيش  للجيش العقيد أحمد املسم
ــن جواد، وأن  ــىل رأس النوف والسدرة وب سيطرت ع
ــه رضبات قاصمة  ــو حسم املعركة بتوجي سالح الج
ــة نحو رأس النوف  ــة مع تحرك القوات الربي وساحق
ــا عىل املنطقة خالل  ــدرة وبن جواد، وسيطرته والس

ساعات".
ــات العسكرية لن  ــاري إىل أن العملي وأشار املسم
ــالل النفطي إال بإعالن رسمي  تتوقف يف منطقة اله
ــاف إن الجيش  ــش، وأض ــة للجي ــادة العام ــن القي م
ــا الدفاع عن بنغازي إىل  الليبي سيالحق فلول رساي

ما بعد الهالل النفطي.
ــا اإلرهاب تفكك  ــًال "إن رساي ــع املسماري قائ وتاب
مستشفى ميدانياً بالجفرة وتجمع جميع أسلحتها 
ــاه  باتج ــرب  وته ــا  ومعداته ــا  وذخائره ــا  وسياراته

مرصاتة" عىل حد تعبريه.
ــة أن املشري  ــة مطلع ــادر إعالمي ــذا وذكرت مص ه
ــري كبري، حيث قال عيل  ــرت يقوم بتحشيد عسك حف

ــة عن  ــوات املنبثق ــارز يف الق ــادي ب ــو قي ــد، وه سعي
ــوده املشري حفرت: "إن  ــس نواب طربق والذي يق مجل
ــالل النفطي"،  ــدت إىل منطقة اله ــب تواف ــدة كتائ ع
ــي،  ــة، الجويف ــة 319 ، الصاعق ــا: الكتيب ــر منه وذك
الكتيبة 106، الجوارح، مديرية أمن أجدابيا، اإلسناد 
ــن الكتائب التي ستتوىل  ــي أجدابيا...وغريها م األمن

غرفة عمليات رست الكربى قيادتها.
ــل هذا التحشيد  ــي السؤال التايل ملاذا ك وهنا يأت
ــم من بسط سيطرتها  ــن قبل قوات حفرت عىل الرغ م

عىل كامل منطقة الهالل النفطي؟!.

ــون أن غاية حفرت من هذا  ويرى محللون عسكري
ــدة الجفرة الجوية  ــد، هي التوجه نحو قاع التحشي
ــذه القاعدة من  ــه عليها، ملا تحمله ه واحكام قبضت
ــة لكونها  ــة وعسكرية، باإلضاف ــة جيوسياسي أهمي
ــرة الجيش الليبي،  ــدر تهديد دائم ألماكن سيط مص

حيث تتمركز فيها قوات رسايا الدفاع.
أهمية قاعدة الجفرة:

ــم ومنطلق  ــر دائ ــدة خط ــذه القاع ــل ه أوًال: تشك
ــة الهالل  ــوم عىل منطق ــاع للهج ــا الدف ــوات رساي لق
ــي، لذلك تخىش قوات حفرت من أن تعاود هذه  النفط

القوات هجومها عىل املنطقة.
ــاً: السيطرة عىل قاعدة الجفرة الجوية تمكن  ثاني
ــق بني الجنوب والشمال  قوات حفرت من قطع الطري
ــث تتمركز قوات مرصاتة املعادية لحفرت، وبالتايل  حي

قطع االمدادات بينهما.
ــاً: املوقع الجغرايف لقاعدة الجفرة يف منتصف  ثالث
ــي من شن  ــو للجيش الليب ــن سالح الج ــا، يمك ليبي
ــواء يف  ــا س ــة يريده ــىل أي منطق ــة ع ــارات جوي غ
ــة  ــى دون الحاج ــرشق حت ــرب أو ال ــوب أو الغ الجن

للتزود بالوقود يف الجو.
ــة جداً  ــة تحتية قوي ــع القاعدة ببني ــاً: تتمت رابع
وإمكانيات عسكرية كبرية بحكم أن الرئيس املخلوع 
ــه  ــراً لقيادت ــا مق ــوي جعله ــان ين ــذايف ك ــر الق معم

الخاصة.
بعد انسحاب حرس املنشآت النفطية من منطقة 
ــا الدفاع عن بنغازي"  الهالل النفطي، أعلنت "رساي
ــالل  اله ــة  ــط منطق ــز يف محي تتمرك ــزال  ت ــا ال  أنه
ــوي استهدف  ــرية إىل أن القصف الج ــي، مش النفط

نقاط وتمركزات حرس املنشآت النفطية.
ــا  ــوات رساي ــت ق ــس األول، قال ــا أم ــان له ويف بي
ــاع "أن قوات الرسايا الزالت تحافظ عىل نقاطها  الدف
ــت إليها  ــة التي انتقل ــط املنطق ــا يف محي وتمركزاته
ــاز حرس  ــم املوانئ لجه ــق عقب تسلي ــت ساب يف وق

املنشآت".
ــازي تمكنها يوم  ــن بنغ ــا الدفاع ع ــت رساي وأعلن
ــاءي السدرة  ــن السيطرة عىل مين 3 مارس2017م م
ــوف، وسلمتهما إىل حرس املنشآت التابعة  وراس الن
لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز الرساج، إال أنها 

عادت وفقدت السيطرة عليهما قبل يومني.
ــىل لسان  ــي ع ــش الوطن ــال الجي ــه ق ــن جهت وم
إن  ــاري  املسم ــد  أحم ــد  العقي ــه،  باسم ــدث  املتح
ــة الثانية من  ــورا يف املرحل ــي رشع ف ــش الوطن الجي
ــرة عىل  ــادة السيط ــد استع ــة بع ــة العسكري العملي
ــات املسلحة  ــي مطاردة الجماع ــالل النفطي وه اله
ــة  ــوى العسكري ــل الق ــل تداخ ــراء، ويف ظ يف الصح
ــايس تبقى االحتماالت  ــىل األرض واالنقسام السي ع

مفتوحة عىل جميع األصعدة.

سباق مسلح للسيطرة على الهالل النفطي يف ليبيا..!!

قاضيان أمريكيان يوقفان تنفيذ قرار ترامب الجديد بحظر السفر
ــان يف هاواي  ــف قاضيان فيدرالي * أوق
ــي دونالد  ــرار الرئيس االمريك ــد ق ومريالن
ــول  دخ ــع  من ــأن  بش ــد  الجدي ــب  ترام
ــدة دول ذات أغلبية مسلمة  ــي ع مواطن

إىل الواليات املتحدة.
ــان يف قانونية الحظر،  ــك القاضي وشك
ــز  ــل حي ــرر أن يدخ ــن املق ــان م ــذي ك ال

التنفيذ منتصف ليل أمس الخميس.
ــه يميز ضد  ــدو القرار إن ــول منتق ويق
ــرار  ــد أن الق ــب يؤك ــن ترام ــني. لك املسلم
ــع اإلرهابيني من دخول الواليات  يأتي ملن

املتحدة.
ــك واتسون  ــايض ديري ــل الق ــم يقب ول
ــا اإلدارة  ــربرات التي ساقته ــاواي امل يف ه
ــرار قد اتخذ  ــة بخصوص أن الق األمريكي

لحماية األمن القومي.
وينص القرار عىل منع دخول مواطني 
ــة إىل  ــة مسلم ــا غالبي ــت دول تقطنه س
الواليات املتحدة مدة 90 يوما، عالوة عىل 

منع استقبال املهاجرين لـ120 يوما.
ورأى القايض تيودور شوانغ يف مريالند 
ــرار يقيض بحظر دخول املسلمني،  أن الق
ــل األول عىل  ــف التعدي ــر يخال ــو أم و ه

الدستور األمريكي.
ــراره  ــف ق ــال إن وق ــب قائ ــق ترام وعل
ــوق"، وأرص  ــري مسب ــي غ ــاوز قضائ "تج
ــول  ــع دخ ــدف ملن ــه ته ــىل أن إجراءات ع

"إرهابيني".

ــدر يف مطلع  ــل قد ص ــرار مماث وكان ق
ــة من  ــدالع موج ــب يف ان ــد تسب ــام ق الع
ــب يف مختلف  ــرات املعارضة لرتام املظاه
ــع القضاء  ــدة قبل أن يمن الواليات املتح

األمريكي تنفيذه.
ــل  ناشفي يف  ــع  لتجم ــب  ترام ــد  وأك
ــة عىل أن الحكم  بوالية تينييس األمريكي
القضائي يف والية هاواي يجعل الواليات 

املتحدة "تبدو ضعيفة".
ــك  تحري ــة  بمواصل ــب  ترام ــد  وتعه
القضية حتى ولو وصل االمر إىل املحكمة 

العليا، قائال "سنفوز يف النهاية".
ــرار  الق ــذ  ــاواي تنفي ــة ه ــرب والي وتعت
ــا من عائدات  ــايس إرضارا بمداخيله الرئ
يف  ــا  إمكانياته ــن  م ــال  وتقلي ــة  السياح
استقبال طالب ومستثمرين من الخارج.
ــن  ــة واشنط ــام لوالي ــي الع ــا املدع أم
ــرض جلسات  ــون، الذي يح ــوب فريغس ب
ــة يف سياتل ضمن مساعيه لوقف  املحكم
ــني، فقد وصف  ــول املسلم ــرار منع دخ ق

قرار املحكمة يف هاواي بأنه "خرب رائع".
ــع، فقد  ــون "إنه خرب رائ ــال فريغس وق
ــل يف عدة قضايا يف عدة  نجح فريق العم

واليات".
ــن قائمة  ــراق م ــع مواطني الع ــم رف وت
ــر األول  ــرار الحظ ــي شملها ق ــدول الت ال
ــة بتعزيز  ــت الحكومة العراقي بعدما قام
ــة ومشاركة املعلومات  ــراءات الرقابي اإلج

مع السلطات األمريكية.
ــا  ــي شمله ــدول الت ــة ال ــم قائم وتض
ــا والصومال  ــم وسوريا وليبي الحظر تض

والسودان واليمن وإيران.
ــرار لرتامب بهذا  ــد ُمنع تنفيذ أول ق وق
ــايض، وذلك ألن  ــر امل ــوص يف يناي الخص
ــوق األفراد  ــه ينتهك حق ــة رأت أن املحكم
ــة دائمة او تأشريات  ــن يحملون إقام الذي

مؤقتة تسمح بدخول البالد يف التنقل.
يف  ــاواي  ه ــة  محكم ــت  واستخدم
ــس  الرئي ــا  قاله ــات  كلم ــري  األخ ــا  قراره
ــرى لبعض  ــات أخ ــه وكلم ــب بنفس ترام
ــذي، إذ  ــر التنفي ــه لوقف األم مستشاري
ــون أن نص  ــك واطس ــايض ديري ــد الق أك
القرار األخري ال يمكن فصله عن مضمون 
ــرارات  بق ــة  املتعلق ــة  الرئاسي ــة  الحمل
ــالل الفرتة املاضية بخصوص  مشابهة خ

منع املسلمني.
ــرار الذي يمثل  ــون إن الق وقال واطس
تمييزا ضد بعض املسلمني يعد قرارا غري 
ــدم قانونية قرار  ــس درجة ع قانوني بنف

تمييزي ضد كل املسلمني.
ــة  محكم ــت  تثبي ــر  إث ــك  ذل ــي  يأت
ــا  ــو حكم ــان فرانسيسك ــاف يف س استئن
ــب األول  ــوم ترام ــق مرس ــا بتعلي قضائي
ــي سبع دول  ــذي يحظر دخول مواطن ال
ــن دخول الواليات  ذات أغلبية مسلمة م

املتحدة.

هذا ما تبقى من داعش يف 
الموصل والرقة

قال املتحدث باسم التحالف الدويل "جون دوريان" أن ما تبقى 
ــل العراقية بقي  ــي يف املوص ــم داعش اإلرهاب ــن عنارص تنظي م
ــش"، فيما يرتاوح عددهم يف  ــة ألفي مسلح من تنظيم "داع قراب

الرقة السورية بني 3 و4 آالف عنرص.
ــا  ــل، وفق ــراه: يف املوص ــي أج ــر صحف ــان يف مؤتم ــع دوري وتاب
لتقديراتنا، يبقى نحو ألفي عنرص، مشريا إىل أن عدد مسلحي 

"داعش" يف املوصل ينخفض يوما بعد يوم.
ــا، من 3  ــب تقديراتن ــة فيبلغ، بحس ــا عددهم يف الرق ــع: أم وتاب
ــاب العدد الدقيق  ــار دوريان إىل صعوبة احتس إىل 4 آالف، وأش
ــن اإلرهابيني  ــل والرقة ألن الكثري م ــارص "داعش" يف املوص لعن

يرتكون صفوف التنظيم اإلرهابي مع تكبده هزائم عىل امليدان.
ــني  املنضم ــك  أوالئ ــان  األحي ــض  بع يف  إن  ــان:  دوري ــاف  وأض
ــة يف املعارك  ــة املشارك ــدون مواصل ــن ال يري ــش" الذي إىل "داع
ــم القضاء  ــم ويحاولون الفرار، يت ــاء أسلحته ــدون إللق ومستع

عليهم، مشريا إىل أن غالبيتهم من األجانب.
ــال، نحن نرى  ــىل ساحة القت ــم مبارشة ع ــع: يتم تصفيته وتاب
ــي انطلقت يف  ــة استعادة املوصل الت ــك، ويف بداية عملي كل ذل
ــدويل عدد مقاتيل  ــام 2016، قدر التحالف ال ــر من الع 27 أكتوب

"داعش" يف املدينة بني 4 و6 آالف عنرص.
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