
: تحديث آخر

تجريبي

قوات حفتر توغلت في مرفأ بنغازي وقاعدة للبحرية

)غرينتش بتوقيت - ٠٠:٠٠ (٢٠١٥ شباط/ فبراير ٦ الجمعة،

 »الحياة ‒ «بنغازي طرابلس،

 وسيطرت بنغازي ميناء داخل حفتر خليفة اللواء بقيادة» الليبي الوطني الجيش «قوات توغلت
ً استمر قتال بعد فيه، البحرية .اZسYميX  وحلفائهم» الثوار شورى مجلس «مقاتلي مع شهورا

 بعد بنغازي ميناء على قواته سيطرة البرعصي، فرج العقيد الجيش في الشرقي ا^حور آمر وأكد
عمد قواته بأن ا^سماري، أحمد العقيد الجيش باسم الناطق وأفاد. أيام مدى على ا^نطقة شهدتها
.أمس ا^يناء داخل مقاومة جيوب

عم وشارع الشجرة ميدان أهمها با^يناء، محيطة مناطق على الجيش قوات سيطرة بعد ذلك أتى
منه اتخدوا الذين اZسYميX  ا^قاتلX  من» تطهيرها «وبدأت» الحوت سوق «منطقة في توغلت

.ا^دينة وسط ا^حكمة ساحة على سيطرت التي حفتر قوات مع اsشتباكات بدء
السا خYل الطرفX  صفوف في والجرحى القتلى من كبير عدد سقوط عن طبية مصادر وتحدثت
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.اzخيرة
 طرابلس العاصمة في الدهماني زاوية منطقة في ثقافي مسرح على حريق أتى ذلك، غضون في

تش اzولية التحقيقات أن النعاس، عصام» ا^شتركة اzمنية الغرفة «باسم الناطق إعYن رغم وعلى
الشبه بأن أفادت التحقيق، سير على مطلعة أخرى مصادر فإن كهربائي، تماس من ناجم الحريق
.بالحادث» داعش «لـ تابعX  مقاتلX  تورط احتمال
الثلث ليل سرت جنوب النفطي مبروك حقل على التنظيم مقاتلو شنه دموي هجوم بعد ذلك ويأتي
ح أظهرت كما وغاني�X، فيليبينيX  عمال ثYثة الى إضافة ليبيX، حراس ثمانية مقتل عن أسفر

ً معزب، حكيم الرائد النفطية ا^نشآت حرس في ا^سؤول أوردها للهجوم ج الضحايا أن إلى مشيرا
.بالرصاص رمياً ُقتل ليبي باستثناء بالسواطير،

جهات من الفرنسية،» توتال «شركة مع الحقل في تتشارك التي للنفط، الوطنية ا^ؤسسة وطالبت
جنو (فزان في» داعش «فرع إلى ينتمون أنهم تردد الذين الجناة ومYحقة الهجوم في التحقيق

لـ تابعة مسلحة مجموعات شنته الذي الهجوم ليبيا، في ا^تحدة اzمم بعثة دانت ذاته، الوقت في
.اZصابات من كبير عدد عن أسفر ما ،»النفطي الهYل «منطقة في السدرة مرفأ على

ً خرقاً يشكل «الهجوم أن بياٍن في البعثة واعتبرت الرئ القادة قطعها التي العلنية للتعهدات كبيرا
) Xمتناع ،)للمتحاربsضرار شأنه من فعل أي عن باZطرا تقوم وقت في السياسية، بالعملية اzا

.ليبيا في» للنزاع سلمية تسوية في ستساهم التي التعاون جسور لبناء مكثف شكل في
سياس حل إلى التوصل إلى الرامية الجهود يقوّض «الهجوم هذا أن بيانها، في البعثة وأوضحت

».الليبي الشعب ملك هي التي النفطية ا^وارد للخطر
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