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٢۲٠۰١۱٤ يناير ١۱٧۷االجمعة 
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٢۲٠۰١۱٤ يناير ١۱٦االخميیس 

حبيیب حداادد

إإلىمنجميیع االفئاتتااألحدثث

مطالبة بإبطالل "أأمر عسكريي" يمنح االجيیش حق مصاددررةة أأمالكك
االفلسطيینيیيین

غواارردديوال سعيید بعوددةة االمصابيین إإلى صفوفف بايرنن ميیونيیخ

جوني دديب يدخل «االقفص».. مجدددااً

 باشتباكاتت بيین ااألمن ووااإلخواانن15 أأشخاصص ووجرحح 4مقتل 

 بانفجارر مزددووجج جنوبب كركوكك10 ووإإصابة 2مقتل عرااقيیيین 

إإسبانيیا: سيیاررةة ماررددووددنا «االناددررةة».. في مزاادد علني

 للعرشش االبريطاني.. أأنثى16االورريث االـ

أأميیركي يقر بإررسالل خطاباتت ملوثة بالـ"رراايسيین" ألووباما ووآآخرين

صورر إإيمانن نبيیل تحفز
االذااكرةة على االبوحح

 عدّااء أأجنبي400سيیف «ددااعش»
في ماررااثونن ااألقصر

عبدهللا بن رربيیعانن
سوقق ااألسهھھم ووغيیابب

االثقة

ززهھھھيیر قصيیباتي
ررمق «االهھھاللل

االشيیعي» في جنيیف

حسانن حيیدرر
االعداالة ااآلنن

مشاهھھھدةةًهھھھذاا ااألسبوعع

صاحب صوررةة «االطفل االنائم بيین قبرين»: أأساءني االكذبب
ووااستغاللل عوااططف االناسس

١۱٨۸٠۰٠۰٣۳

«ددااعش» قتلت« سيیفو» ... االدااعشي االذيي أأضحك أأططفالل
حلب

٩۹٦٨۸٨۸

ووفاةة شارروونن.. إإسراائيیل تنعي "االقائد االعظيیم" ووحماسس تعتبر
موته "لحظة تارريخيیة"

٨۸٢۲٢۲٨۸

٧۷٠۰٣۳٢۲رربما - عيیب يا رريّس!

االمقدسي يدين «ددااعش» من سجنه ااألررددني وويهھھاجم فتاووىى
بيیعة «أأبو بكر االبغداادديي»

٦٩۹٨۸٢۲

٦٢۲٣۳٢۲أأسمن ررجل في االعالم... يتزووجج

٦٠۰٧۷٨۸هھھھل هھھھناكك مكانن لمثلث سعودديي - مصريي - تركي؟

مدير ااستخباررااتت تونسي: ززين االعابدين لم يهھھربب من
ااالحتجاجاتت

٥٧۷٠۰٤

 

االجيیش االليیبي يصد هھھھجوماً ووااسعاً
لمسلحي االتبو على مدينة سبهھھا

االجيیش االليیبي يجلي عماالً أأجانب
من مرفأ يحاصرهه اانفصاليیونن

ااستهھھداافف شقة صحافي ليیبي
بقذيفة «آآرر بي جي»

ااستهھھداافف شقّة ررئيیس تحرير صحيیفة
ليیبيیة بقذيفة

ززيداانن: االوضع مستقر في سبهھھا
وونتجه نحو حل أأززمة مواانئ االنفط

هھھھدووء حذرر في جنوبب ليیبيیا بعد
ااشتباكاتت وواالسلطاتت تعلن توقيیف

مسلحيین «أأفاررقة»

نجاةة ررئيیس االمكتب االتنفيیذيي إلقليیم
برقة في ليیبيیا من محاوولة ااغتيیالل

ووززير االنفط االليیبي: حقل االشرااررةة ينتج
 أألف بب/يي300حاليیاً 

ااغتيیالل ووكيیل ووززااررةة االصناعة االليیبيیة
برصاصص مجهھھوليین

ليیبيیا: مقتل ووجرحح االعشرااتت في
موااجهھھاتت قبليیة جنوبيیة

ااشتباكاتت بيین االجيیش االليیبي
وومسلحيین في سبهھھا

ططراابلس - «االحيیاةة»

٢۲٠۰١۱٤ يناير ١۱٤االثالثاء 

شهھھدتت مدينة سبهھھا عاصمة االجنوبب االليیبي مساء أأوولل من

أأمس٬، ااشتباكاتت بيین قوااتت االجيیش وواالجماعاتت االمسلحة

في االمدينة.

ووأأكد ررئيیس االمجلس ااألعلى لثواارر االجنوبب محمد االنمارر أأنن

«سبهھھا تشهھھد ااشتباكاتت متقطعة بيین قوااتت االجيیش

وواالعصاباتت االمسلحة»٬، الفتاً إإلى أأنن «سيیاررةة خاصة

بالحكماء من االمنطقة االغربيیة تعرضت للقنص من جانب االجماعاتت االمسلحة٬،

من ددوونن أأنن يسفر ذذلك عن أأية أأضراارر بشرية». ووأأضافف: «أأنن سيیاررةة تابعة

للمنطقة االعسكرية في سبهھھا تعرضت إلططالقق قذيفة «آآرر بي جي»٬، ما أأسفر

عن إإحرااقهھھا بالكامل». ووكانن هھھھدووء حذرر خيیّم على سبهھھا أأوولل من أأمس٬، غدااةة

 جريحا٬ً، تبيیّن أأنن بيینهھھم مقاتليین72 قتيیالً وو27ااشتباكاتت أأسفرتت عن سقوطط 

«أأفاررقة». ووااعتبرتت معارركك سبهھھا ااألعنف بيین االتبو وواالسكانن االعربب٬، منذ ووقف

٬150، ووضع حدااً لمعارركك أأووقعت حواالى 2012إإططالقق نارر هھھھناكك في آآذذاارر (ماررسس) 

 جريح.400قتيیالً وو

ووتقع مناططق اانتشارر قبائل االتبو االدااكني االبشرةة بيین ليیبيیا ووتشادد وواالنيیجر٬، ووهھھھم

يتهھھمونن بتجنيید مقاتليین أأجانب للقيیامم بنشاططاتت تهھھريب. في االمقابل٬، يعتبر االتبو

االذين كانواا موااليین لنظامم االقذاافي٬، أأنهھھم أأصبحواا مهھھمشيین بعد إإططاحته.

 شخصاً بجرووحح غالبيیتهھھم من ااألططفالل بيین640في غضونن ذذلك٬،أأُصيیب أأكثر من 

مساء أأوولل من أأمس ووصباحح أأمس٬، بسبب ااأللعابب االناررية أأثناء ااالحتفالل بعيید

االمولد االنبويي االشريف ٬، ووفق ما ذذكرتت ووكالة ااألنباء االليیبيیة. ووأأووضحت االوكالة

نقالً عن مصاددرر ططبيیة أأنن االضحايا يعانونن حرووقاً بدررجاتت مختلفة٬، في االيید أأوو

االعيین٬، ووبُترتت أأصابع بعضهھھم. ووااعتادد االليیبيیونن ااالحتفالل بعيید االمولد بألعابب ناررية

ووغالباً ما يُسجل جرحح عددد كبيیر من االليیبيیيین٬، لكن حصيیلة االجرحى ااررتفعت في

االسنتيین ااألخيیرتيین بشكل كبيیر بسبب قوةة ااأللعابب االناررية االتي ال يخضع

ااستيیرااددهھھھا من ددوولل آآسيیوية لرقابة االسلطاتت ااالنتقاليیة.
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