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رئاسة أركان اجليش الليبي حتمّل كتائب »القعقاع« و»الصواعق« مسؤولية حريق خزانات الوقود

سقوط »الهدنة املؤقتة في طرابلس«.. وبنغازي »إمارة إسالمية«

التسييرية من الذكور بالتواجد 
لـ»تأمينه بعد  باملستشــــفى 
انسحاب أنصار الشريعة وذلك 
بعد توجه شــــباب بنغازي 

إلخراجهم«.
ومنذ أكثر من شهر أعلن 
مســــلحون تابعون لتنظيم 
الشــــريعة ومجلس  أنصار 
شوري ثوار بنغازي )كتائب 
ثوار مسلحني( املتحالف معه، 
ســــيطرتهم على مستشفى 
اجلــــاء احلكومــــي وميناء 
املدينة البحري بدعوى تأمينها 
رافضني تعليمات من الغرفة 
األمنيــــة املشــــتركة لتأمني 
بنغازي )وحدات من اجليش 
والشرطة( بإخائها وتسليمها 
األمر الذي دعا الغرفة أكثر من 
مرة للتهديد بإخاء املستشفى 

بقوة الساح.
 ومنــــذ ذلك الوقت يخلو 
املستشــــفى من أي عناصر 
عاملــــة به كما أنــــه خال من 
املرضى بشــــكل كامــــل بعد 
رسالة وجهتها الغرفة إلدارة 
املستشفى إلخائه من العاملني 
واملرضى استعدادا الستخدام 

القوة.
وفي سياق متواصل، اقتحم 
محتجون مسلحون أحد مقرات 
تنظيم »أنصار الشريعة« في 
مدينة إجدابيا، شرقي ليبيا، 
وقاموا بطرد عناصر التنظيم 

من املقر.
سياســــيا، قــــرر البرملان 

الليبي اجلديد عقد جلســــة 
الوضــــع  لبحــــث  طارئــــة 
اخلطيــــر في البــــاد، بينما 
وافقت األطراف املتناحرة في 
العاصمة طرابلس على هدنة 
مؤقتة للسماح لرجال اإلطفاء 
بالسيطرة على احلريق في 
القريبة من  الوقود  خزانات 
املطار. كما مت انتشال عشرات 
اجلثث في معسكر تابع لقوات 
املتقاعد خليفة حفتر  اللواء 
استولت عليه مليشيا مسلحة 

معارضة له في املدينة.
وقال أبو بكر بعيرة نائب 
املنبثق عن  البرملان اجلديد 
انتخابات 25 يونيو املاضي 
والذي ســــيترأس اجللســــة 
االفتتاحية، إنه يفترض أصا 
أن يبدأ البرملان مهامه يوم 4 
أغسطس املقبل في بنغازي، 
لكن نظرا إلى الوضع اخلطير 
في الباد تقرر عقد جلســــة 

عاجلة في طبرق.
وفي هذا الوقت، واصلت 
عدة بلدان إجاء رعاياها من 
ليبيــــا. وقال رئيــــس جهاز 
اخلدمــــة املدنية فــــي مالطا 
ماريو كوتاجــــار إن الصني 
أجلت بضع مئات من العمال 
عبر نقلهــــم بحرا إلى مالطا، 
وأضاف أن حكومة مالطا ترتب 
إليواء مؤقت للعمال، وتستعد 
لعملية إجاء أكبر من ليبيا 
إذا استمر تفاقم االضطرابات 

هناك.

التعليق لألناضول على هذا 
االتهام.

اما في بنغازي، فقد أعلن 
محمــــد الزهاوي، املســــؤول 
الشرعي ل»أنصار الشريعة«، 
عبر »راديو التوحيد« التابع 
للتنظيــــم »ان بنغازي إمارة 

إسامية من اآلن«. 
وفي سياق الوضع االمني 
في بنغازي، سيطر محتجون 
غاضبون، مساء امس االول، 
على مستشفى اجلاء للحوادث 
في املدينة، بعد طرد عناصر 
تنظيم أنصار الشريعة الذين 
كانوا يسيطرون على املكان 
منذ نحو شهر بدعوى تأمينه، 
حســــب مراســــل األناضول 

وشهود عيان.
تلك الواقعة أعقبت مظاهرة 
نظمهــــا احملتجون بشــــارع 
االســــتقال مبدينة بنغازي 
لدعم اجليش والشرطة ورفض 

ما وصفوه بـ »اإلرهاب«.
وبحسب مراسل األناضول، 
فإن عددا من متظاهري شارع 
االستقال غادروا التظاهرة إلى 
مستشفى اجلاء )حكومية( 
واســــتطاعوا طــــرد عناصر 
أنصار الشريعة، وسيطروا 
على املستشفى بشكل كامل.

وفي الوقت نفسه، طالبت 
إدارة مستشــــفى اجلاء في 
بيان حصلت األناضول على 
نسخة منه العناصر الطبية 
والطبية املساعدة والعناصر 

عواصمـ  وكاالت: جتددت 
االشتباكات امس بني الكتائب 
املسلحة في العاصمة الليبية 
طرابلس على الرغم من موافقة 
جميع االطــــراف على هدنة 
مؤقتة للسماح لرجال االطفاء 
بالسيطرة على احلريق في 
القريبة من  الوقود  خزانات 

املطار.
وقــــال ناصــــر الكربوي، 
رئيس جلنة األزمة في املجلس 
احمللــــي لطرابلــــس، لوكالة 
األناضول »عادت االشتباكات 
بصورة متقطعة إلى املدينة 
بعد أن سادت هدنة خال الـ 24 
ساعة املاضية جراء محاوالت 
اخماد احلريق )في مستودعني 
لتخزين املشتقات النفطية مت 

قصفه األحد املاضي(«.
وتابع الكربوي: ان »عدم 
السيطرة على احلريق ترجع 
لعدم توافر الظروف األمنية 
املناسبة لتدخل احلماية املدنية 
وكل املتطوعــــني )لم يحدد 
عددهم( من أهالي طرابلس 
النداء للمشاركة  الذين لبوا 

في اطفاء احلريق«.
بدورها، حملت رئاســــة 
للجيــــش  العامــــة  األركان 
الليبي وكتائب الثوار، كتائب 
»القعقــــاع« و»الصواعق«، 
مسؤولية قصف مستودعني 
النفطية،  لتخزين املشتقات 
ما أدى إلى اندالع حريق كبير 

فيه.
وقــــال بيان صــــادر عن 
رئاســــة األركان وكتائــــب 
الثــــوار، إن »من قام بعملية 
قصف خزانــــات النفط، هي 
مجموعة من مسلحة من كتائب 
الصواعق والقعقاع«، مشيرة 
إلى أن ذلك مت بصورة مباشرة 

ومتعمدة.
ولفت البيان إلى أن مواقع 
اخلزان كانت حتت سيطرة 
رئاسة األركان أثناء القصف، 
مشددا على أن »التحقيقات 

ستثبت هذا األمر«.
وفي الســــياق ذاته، حمل 
املؤقتة،  البيــــان احلكومــــة 
مسؤولية أزمة البنزين التي 
الليبية  العاصمة  تعيشــــها 
طرابلس، متهما إياها بافتعال 
األزمات لـــــ »التضييق على 
املواطــــن في حياته وســــبل 

عيشه«.
ورفض عــــدد من قيادات 
كتائب »الصواعق« و»القعقاع« 

آثار الدمار الذي حلق باملمتلكات إثر االشتباكات العنيفة التي شهدتها شوارع بنغازي  )رويترز(

انفصاليون أوكرانيون يحضرون محادثات مع موسكو في روسيا البيضاء

وصول خبراء دوليني ملوقع حتطم الطائرة املاليزية 
بعد تعليق أوكرانيا عملياتها العسكرية بوجه االنفصاليني

االنفصاليني عن استعدادهم 
للقــــاء اعضــــاء ما يســــمى 
الثاثية  مبجموعة االتصال 
اضافــــة الى ممثلــــني روس 
واكرانيني، اال انهم اشترطوا 
اوال ان تسحب كييڤ قواتها 

من مناطقهم.
وفي جلسة عقدها امس 
صادق البرملان األوكراني على 
اتفاقيتني مع هولندا واستراليا 
تسمح للبلدين بإرسال نحو 
950 »عسكريا« لتأمني موقع 

حتطم الطائرة.
وتتيح االتفاقيتان للبلدين 
ارسال افراد »عسكريني وغير 
عسكريني« الى املوقع، رغم ان 
مسؤولني هولنديني صرحوا 
سابقا انه من »غير الواقعي« 
إرســــال جنود لدعم خبراء 
الشــــرطة الذين ســــيتولون 

اعمال البحث.
من ناحيــــة أخرى رفض 
البرملان األوكراني اســــتقالة 
الــــوزراء ارســــيني  رئيس 
ياتســــينيوك مــــا يعني انه 
ســــيظل على راس احلكومة 

األوكرانية.
وكان ياتســــينيوك اعلن 
استقالته األســــبوع املاضي 
احتجاجا على انهيار ائتافه 
احلاكم ما اثــــار مخاوف من 
حدوث ازمة سياسية في البلد 

املضطرب.
ورغــــم تعليق القتال بني 
كييــــڤ واملتمرديــــن، اال ان 
القتلــــى واصلت  حصيلــــة 
االرتفاع حيث قالت السلطات 
احمللية ان اشتباكات في مدينة 
لوغانسك معقل املتمردين ادت 
الى مقتل 3 مدنيني من بينهم 
طفل في اخلامسة خال الـ 24 

ساعة املاضية.
ويأتي ذلك وسط تهديدات 
جديدة من الغرب بتشــــديد 
العقوبات على روســــيا بعد 
ان قالت روسيا ان العقوبات 
اجلديدة التي فرضها الغرب 
على قطــــاع الطاقة وصناعة 
املالي  األســــلحة والقطــــاع 
الى نتائج  الروسي ستؤدي 
عكسية وستقود الى ارتفاع 

أسعار الطاقة في اوروبا.

ضحايا الطائرة في الشمس 
احلارقة بعد أســــبوعني من 
اســــقاط الطائرة في منطقة 
يسيطر عليها املتمردون. وقال 
اولكســـي دميتراشيفسكي 
القـــوات  الناطـــق باســـم 
األوكرانيـــة لوكالة فرانس 
برس »لقد قررنا أال جنري 
اي عمليات عسكرية في هذا 
اليوم الذي نطلق عليه اسم 

»يوم الهدوء«.
وحذرت كييڤ التي تلقي 
املتمردين مبســــؤولية  على 
إعاقة احملققني من الوصول 
الى موقع حتطم الطائرة من 
ان املتمردين واصلوا قصف 
فــــي محيط  مواقــــع قواتها 

املوقع.
وانفــــرج الوضع على ما 
يبدو بعدمــــا كان من املقرر 
ان يتوجــــه مفاوضــــون من 
كييڤ وموســــكو الى مدينة 
منســــك عاصمة بياروسيا 
للتفاوض مع املتمردين بشأن 
الى موقع  السماح بالدخول 
حتطم الطائرة، واعرب قادة 

عواصــــم ـ وكاالت: أعلن 
اجليش األوكراني امس تعليق 
هجومــــه ضــــد االنفصاليني 
املوالني لروسيا في شرق الباد 
يوما واحــــدا بناء على طلب 
األمني العام لألمم املتحدة بان 
كي مون إلفساح املجال امام 
وصول اخلبراء الدوليني الى 
موقع حتطم الطائرة املاليزية. 
في هذه األثناء وصل اخلبراء 
الهولنديون واألستراليون الى 
املعارك  املوقع بعد ان كانت 

تعيق وصولهم منذ األحد.
وأعلنــــت منظمــــة األمن 
والتعــــاون االوروبيــــة ان 
مراقبيها »وصلوا الى موقع 
حتطم الطائرة املاليزية )التي 
كانت تقوم بالرحلة ام اتش 
17، بني امستردام وكواالملبور(، 
يرافقهم 4 خبراء من هولندا 
واســــتراليا« بعد ان اتبعوا 
مســــارا مختلفا عــــن األيام 

السابقة.
وقال وزير العدل الهولندي 
في بيان ان املهمة تقتصر في 
الوقت احلالي على استطاع 
املوقع حتى ميكن بدء اعمال 
البحث بأســــرع وقت خال 
الزيارة املقبلة لكشف ظروف 
حتطم الطائرة في 17 يوليو 
وعلى متنها 298 شخصا قضوا 

جميعهم.
وتتصاعد االنعكاســــات 
الدولية لألزمــــة التي متزق 
الســــوفييتية  اجلمهوريــــة 
السابقة حيث حذرت مجموعة 
الكبرى  الــــدول االقتصادية 
موســــكو من انهــــا ميكن ان 
تواجه عقوبات أقسى بسبب 
دعمها لانفصاليني، بعد ان 
فــــرض االحتــــاد االوروبي 
والواليات املتحدة إجراءات 
عقابية جديدة على روسيا هي 
األقسى منذ احلرب الباردة.

وأعلن اجليش األوكراني 
املفاجــــئ جلميع  التعليــــق 
عملياته في شــــرق أوكرانيا 
اســــتجابة لنــــداء من األمني 
لــــألمم املتحدة لوقف  العام 
التحطم  فــــي منطقة  القتال 
حيث التزال تتناثر اشــــاء 

)رويترز( اعضاء البرملان االوكراني يصفقون لرئيس احلكومة بعد رفض استقالته  

الدول الغربية 
تواصل إجالء رعاياها 

من ليبيا

البرملان األوكراني 
يرفض استقالة 

رئيس الوزراء 

ً السعودية تتسلم من اليمن 8 من املطلوبني أمنيا

مجلس األمن يعتبر »داعش« 
تهديداً كبيراً ملستقبل العراق

عشيرة سنية تنتفض على »داعش« في دير الزور 
ومعارك طاحنة بني مقاتلي »الدولة« واألكراد

الريـــاض ـ أ.ش.أ: أعلنـــت الســـلطات 
السعودية أنها تسلمت من اليمن 8 سعوديني 

من املطلوبني أمنيا للمملكة.
وقال املتحدث األمنـــي لوزارة الداخلية 
إنه امتدادا للتعاون األمني مع األشـــقاء في 
اجلمهورية اليمنية، وفي إطار اجلهود األمنية 
املشتركة التي تقوم بها األجهزة األمنية في 
البلدين، فقد تســـلمت اجلهات األمنية في 
اململكة 8 مواطنني سعوديني من املطلوبني 

عواصمـ  وكاالت: أصدر مجلس األمن الدولي 
قرارا باإلجماع، يقضي باعتبار تنظيم »الدولة 
اإلسامية« تهديدا كبيرا ملستقبل العراق، معربا 

عن »قلقه البالغ« إزاء الوضع في العراق.
وأدان املجلس في قراره، الذي مت مبقتضاه 
متديد تفويض بعثة املســـاعدات األممية في 
العراق لعام آخر، الهجمات التي يشنها تنظيم 
الدولة اإلسامية )داعش( ودعا إلى إجراء حوار 

دميوقراطي لتعزيز احلكومة العراقية.
وفـــي الوقت الذي لم يغيـــر فيه املجلس 
تفويـــض البعثـــة األممية في ضـــوء األزمة 
األخيرة، إال أن القرار يشهد تغييرا عن القرارات 
السابقة اخلاصة بتجديد عمل البعثة والتي 
كانت تتضمن اإلشـــادة بتحقيق حتسن في 

السنوات املاضية.
في هذا الوقت، قالت مصادر امنية وطبية 
في محافظة االنبـــار العراقية أن ثاثة رجال 
وثاث نساء أصيبوا ودمرت خمسة مساكن 
جراء قصف من مدفعية اجليش العراقي على 

منطقة زنكورة شمال مدينة الرمادي.
وفي مدينة الفلوجة استقبل مستشفى املدينة 
صباح امس جثث ثاثة قتلى وثاثة جرحى 
إثر قصف نفذته مدفعية اجليش العراقي على 
مساكنهم في أحياء نزال والعسكري واجلغيفي 

عواصمـ  وكاالت: اندلعت اشتباكات عنيفة 
بني تنظيم »داعش« الذي اطلق على نفســــه 
مؤخرا تنظيم »الدولة االسامية« ومسلحني 
عشائريني سنة في شــــرق سورية، تسببت 
في مقتل خمســــة مقاتلني من »داعش« على 
االقل، بحسب ما ذكر املرصد السوري حلقوق 

االنسان.
وقد أطلق اعضاء في عشيرة الشعيطات 
التي تشتبك مع التنظيم املتطرف حملة حتت 
عنوان »الشعيطات تنتفض على داعش«. على 

موقع التواصل »تويتر«. 
وقال املرصد في بريد الكتروني ان »مقاتلني 
من تنظيم الدولة اإلسامية اقدموا الثاثاء على 
اعتقال ثاثة من أبناء عشيرة الشعيطات في 
بلدة الكشكية« في ريف دير الزور، »متجاوزون 
بذلك االتفاق الذي مت بني التنظيم وأبناء عشيرة 
الشعيطات والذي نص على تسليم األسلحة 
للدولة اإلسامية والتبرؤ من قتال التنظيم 

مقابل عدم التعرض ألبناء هذه البلدات«.
وردا على ذلك، شن مسلحون عشائريون 
من بلدات الكشكية وأبو حمام وغرانيج التي 
يقطنها مواطنون من أبناء عشيرة الشعيطات 
فجر أمس األول هجوما على دورية للتنظيم 
في بلدة أبو حمام، وعلى مقر لتنظيم الدولة 
في بلدة الكشكية، بحسب املرصد. واندلعت 
اشــــتباكات على االثر بني الطرفني قتل فيها 
خمســــة مقاتلني من »الدولة اإلسامية« على 

االقل.
وأوضح املرصد ان بني القتلى مقاتل يحمل 
اجلنسية البلجيكية، مشيرا الى فقدان »امير 
محلي« في املعارك »ال يعرف ما اذا كان اسر 

او قتل«.
وعلــــى مواقع التواصــــل االجتماعي، بث 
اعضاء في عشيرة الشعيطات وناشطون صورا 
جلثث مقاتلني من تنظيم »الدولة االسامية« 
مع تعليقات بينها »الشعيطات تنتفض ضد 
الدواعش« و»املقاومة الشعبية ضد املرتزقة 

داعش«.
وأظهرت صورة رجا ملتحيا ميســــك به 
مسلحان من اجلانبني، مع تعليق »البغاة أزالم 
البغدادي في قبضة مجاهدي ريف دير الزور 
األبطال، ريف دير الزور ينتفض«. وبدت آلية 

لداعش حتترق في احدى الصور.
على جبهة أخرى، قتــــل 49 مقاتا كرديا 
و»داعشيا« في معارك في ريف حلب، بحسب 

ما ذكر املرصد أمس ايضا. 
وقال »وقعت اشــــتباكات عنيفة استمرت 
ســــاعات بني مقاتلي وحدات حماية الشعب 
الكردي وعناصر تنظيم الدولة اإلسامية في 
الريف الغربي ملدينة كوباني )عني العرب(« في 
محافظة حلب، ما تسبب مبقتل 14 مقاتا كرديا 

للجهـــات األمنية، بينهم اثنان ممن ســـبق 
إيقافهم وأطلق سراحهم، باإلضافة إلى زوجة 
أحد املوقوفني لدى اجلهات األمنية باململكة 
والتي مت اســـتدراجها من عناصر التنظيم 
اإلرهابي باليمن ملغادرة اململكة بطريقة غير 

قانونية ومن دون علم ذويها أو زوجها.
وأشـــار املتحدث األمني إلى أنه ســـيتم 
بـهـــا  إخضاعهـــــم للقوانـــني املعمــــول 

باململكة.

أميركا تلغي حتذير سفر رعاياها إلى مصر
العزايزي،  القاهرة- وكاالت: قالت رشا 
املستشار اإلعامي لوزير السياحة املصري، 
إن الواليات املتحدة األميركية ألغت حتذير 

رعاياها من السفر إلى مصر.
وأضافت العزايزي، في اتصال هاتفي مع 
وكالة األناضول، أن وزارة السياحة املصرية، 
تلقت خطابا رسميا بقرار اإللغاء، في ساعة 
متأخرة من مساء االثنني املاضي، من السفارة 

األميركية في القاهرة.
وألغت أملانيا وإيطاليا والدمنارك وايرلندا، 
حتذيرات السفر إلى شرم الشيخ مبحافظة 

جنوب سيناء خال الشهر اجلاري.
وأوضحـــت املستشـــار اإلعامي لوزير 
الســـياحة املصـــري أن الواليـــات املتحدة 
األميركية كانت من بني الدول الغربية التي 

أصدرت حتذيرات سفر إلى مصر خال الفترة 
املاضيـــة، وأن قرار اإللغاء مؤشـــر إيجابي 
للسياحة املصرية خال الفترة املقبلة، مشيرة 
إلى أن هناك تواصا مستمرا مع باقي الدول 
األجنبية إللغاء حتذيرات السفر إلى مصر.

وأصـــدرت الواليات املتحـــدة األميركية 
و15 دولة غربية حتذيرات من السفر لزيارة 
شبه جزيرة سيناء، في النصف الثاني من 
شـــهر فبراير املاضي، تخوفا من استهداف 
مواطنيها بعد إعان جماعة تطلق على نفسها 
»أنصار بيت املقدس« مسؤوليتها عن تفجير 
حافلة ســـياحية في طابا، منتصف الشهر 
نفسه، والذي أسفر عن وقوع أربعة قتلى، 
بينهم ســـائق احلافلة، وهو مصري، وعدة 

مصابني.

والضباط.
ولقي 12 مدنيا بينهم نساء وأطفال حتفهم 
وأصيب 14 اخرون بقصف جوي نفذته طائرة 
مقاتلة طال حفل زفاف في قضاء الشـــرقاط 

شمال مدينة تكريت.
وقالت الشـــرطة أن 26 شخصا على االقل 
قتلوا فيما اصيب 48 آخرون كحصيلة اولية 
لتفجيري األمني ومدينة الصدر شرق العاصمة 

بغداد الليلة املاضية.
وفي محافظة ديالى قالت مصادر امنية ان 
ميليشيا عصائب احلق اختطفت 15 شابا من 
مدينة بعقوبة وقامت بإعدامهم وتعليق جثثهم 

على أعمدة إنارة في شوارع املدينة.
كما عثرت قوة امنية على جثتي شـــابني 
في أطراف قرية احلاوي ضمن ناحية العظيم 

شمال بعقوبة.
وافاد مصدر في شـــرطة صاح الدين بأن 
ثاثة أطفال قتلوا.. فيما اصيب طفان ووالدتهما 
بانفجار عبوة ناســـفة في ناحية الضلوعية 

جنوب تكريت.
وأعلن مركز اإلعام الوطني الناطق بلسان 
احلكومة العراقية عن سقوط عشرات القتلى 
واجلرحى من املسلحني بقصف جوي استهدف 

مطار املوصل.

و35 عنصرا على األقل من تنظيم »الدولة«.
واشار املرصد الى ان االكراد متكنوا خال 
هذه املعارك من السيطرة على عدد من مواقع 

وحواجز »الدولة االسامية«.
ويحاصر تنظيم »داعش« عمليا كوباني 
بعد سيطرته خال االســــابيع االخيرة على 
قرى عدة في ريفها، مــــا دفع وحدات حماية 
الشعب الى استقدام تعزيزات الى املنطقة ملنع 
التنظيم من التقدم نحو املدينة االستراتيجية 

احلدودية مع تركيا.
الى ذلك، وثقت الشبكة السورية حلقوق 
اإلنســــان، مقتل 63 شــــخصا في العمليات 
العسكرية املختلفة التي شنتها القوات النظامية 

في العديد من املدن والبلدات السورية.
وذكرت الشــــبكة السورية التي تتخذ من 
العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، أن العمليات 
العسكرية التي شــــنتها الوحدات العسكرية 
التابعة للنظام الســــوري األربعاء، في كافة 
األنحاء السورية برا وجوا، مستخدمة القنابل 
الفراغية، والبراميل املتفجرة، ومدافع الهاون 
والصواريــــخ أرض-أرض، أدت إلى مقتل 31 
شخصا في حلب، و19 في ريف العاصمة دمشق، 
و4 فــــي كل من احلســــكة وإدلب، و2 في دير 
الزور، وقتيل واحد في كل من حمص وحماة 

والاذقية.
ومن جانبها ذكرت الهيئة العامة للثورة 
السورية، في بيان لها، أن وحدات تابعة للجيش 
الســــوري احلر أســــرت 22 جنديا من قوات 
النظام في عمليات مختلفة أجرتها في ريف 

محافظة حماة. 
وقتل 12 شــــخصا، بينهم طفل، في قصف 
شنه اجليش السوري على مدينة دوما في ريف 
دمشق والتي يسيطر عليها مقاتلو املعارضة، 

بحسب املرصد السوري حلقوق االنسان.
وقال املرصد في بيان تلقت وكالة فرانس 
برس نسخة منه »استشهد 12 مواطنا، بينهم 
طفل ومواطنة، على األقل وأنباء عن 5 شهداء 
آخريــــن مجهولي الهوية، بينهم 3 مواطنات، 
جراء قصف عنيف لقوات النظام على مناطق 

في مدينة دوما«.
وبحسب مصور لوكالة فرانس برس في 
دوما فان القصف طال العديد من انحاء املدينة، 

مبا فيها سوق كان مكتظا.
وقال ان »القصف حصل فجأة. كان هناك 
اطفال يلهون في السوق، وبعد دقيقة واحدة 
تناثرت االشــــاء وســــقط اجلرحــــى في كل 

مكان«.
وأضــــاف ان املستشــــفى اكتظ باجلرحى 
لدرجة انه »متــــت معاجلتهم على االرض«، 
مؤكدا ان املستشــــفى أحصى اصابة 28 طفا 

بينهم الكثيرون من الرضع وصغار السن.


