
تجريبي

 قتيالً بينهم زعيم سابق لـ11تحطم طائرة عسكرية ليبية في تونس: 
«الجماعة المقاتلة»

ششررووطط  االلتتععللييقق
 بلياقاتت االتفاعل مع ااملواادد ااملنشوررةة ووموااضيعها ااملطرووحة، ووبعدمم تناووللalhayat.com. يلتزمم ززوواارر 1

دمم ااملساسساالشخصياتت ووااملقاماتت االدينية وواالدنيوية وواالكّتابب، بكالمم جاررحح وونابِب وومشني. وويلتزمونن أأيضًا بع

بالشعوبب ووااألعرااقق ووااإلثنياتت ووااألووطانن بالسوءء.

 اانن ينّقح تعليق االزاائر مبا يتناسب مع لياقاتت االتفاعل ووإإطالقق ااحلواارر االبنّاءء، معalhayat.com. حيق للـ 2

ااحلفاظظ على مضمونن االتعليق، أأوو أأنن حيجبه إإذذاا مل يكن مناسبًا.

 إإعاددةة نشر االتعليق ااملّتزنن أأوو ااملثري للنقاشش أأوو ااجلدير بالتوسيع، يف االقسم االذييalhayat.com. حيق للـ 3

تعليق.ترااهه إإددااررةة ااملوقع مناسبًا، ووال تتحمل هذهه ااإلددااررةة أأيي مسؤوولية ماددية أأوو معنوية حيالل صاحب اال

، ووبينهم ززعيم11 كلم جنوبب االعاصمة االتونسية، ما أأسفر عن مقتل رركابها االـ40مبالية االيت تبعد أأعلنت االسلطاتت االتونسية أأمس، عن حتطم طائرةة عسكرية طبية ليبية ليل أأوولل من أأمس، يف منطقة قر

اانطونوففليبية االيت كانن يرأأسها عبد االرحيم االكيب. ووذذكرتت مصاددرر إإعالمية تونسية أأنن االطائرةة من طراازز «سابق لـ «ااجلماعة ااإلسالمية ااملقاتلة»، مفتاحح االذااوودديي، االعضو االسابق يف ااحلكومة ااالنتــقالية اال

طاجج، حتطمت يف حقل عند مشاررفف قرية نيانو من ددوونن أأنن تصطدمم بأيي مبنى.» سوفياتية االصنع، كانت تقومم برحلة من مطارر معيتيقة يف االعاصمة االليبية طراابلس ااىل مطارر قر26

االنصف بعد منتصف االليل (بالتوقيت ااحمللي) ووكانن على متنها طبيب وومريضانن ووثالثة مراافقنيووقالل االناطق باسم االدفاعع ااملدني االتونسي منجي االقاضي أأنن «االطائرةة حتطمت يف االساعة االوااحدةة وو

ملوقع وواانتشلت ااجلثث ااملتفحمة» من بني ااحلطامم.وومخسة من أأفراادد االطاقم». ووأأضافف أأنن «االطائرةة ااشتعلت بالكامل ووتوجهت فرقق ااحلماية ااملدنية إإىل اا

االطيارر برجج ااملرااقبة يف مطارر تونس قرطاجج االدوويل أأنها أُأصيبت بعطل يف ااحملركك. ووباشر ررجالل ااإلطفاءءووقالل مسؤوولل يف االدفاعع ااملدني يف موقع ااحلاددثث أأنه قبل ااختفاءء االطائرةة عن شاشاتت االراادداارر، أأبلغ 

ددثث.وواالشرطة فجر أأمس، عملياتت االبحث عن االصندووقني ااألسوددين االلذين سيتيحانن االتعرفف على أأسبابب ااحلا

ة أأمساءءهم ووهم صالحح ررشيد ااملسالتي (طيارر)، ووليد خليفة سيفاوو (طيارر)، عمارر صاحل ااجلبايلوونُقلت جثث االضحايا إإىل أأحد مستشفياتت االعاصمة االتونسية، يف حني ذذكرتت ووززااررةة االدااخلية االتونسي

ب)، إإضافًة إإىل ااملريضني مفتاحح مربووكك عيسى االذوواادديي وونورر االدين علي االصيد،(مالحح)، مجعة حممد أأبورروويص (مهندسس طيارر)، أأمحد حممد االكنديي (مهندسس طيارر) وومصباحح حممد عقيل (طبي

وومراافقيهم عبدااحلكيم علي االصيد، ووليد صاحل االصيد، وواالطاهر عبدااملوىل االشريف.

ع ااآلثارر ووااألددلة ااملاددية ووإإجرااءء االتحاليل ووااالختباررااتت.ووأأضافت االدااخلية أأنه مت إإررسالل خمترب متنقل إإىل مكانن سقوطط االطائرةة إلجرااءء ااملعايناتت االالززمة وولرف

سبب حتطم االطائرةة تشري إإىل نـــشوبب حريق اانطونوفف» االتابع لسالحح ااجلو االليرئ االعقيد عبد االسالمم االبيرتوو قوله إإنن «ااملعلوماتت ااألوولية حولل 1226وونقلت ووكالة ااألنباءء االليبية االرمسية عن آآمر سربب «

يف أأحد حمركيها ما ااضطر قائدها إإىل حماوولة ااهلبوطط بشكل طاررئئ قبل االوصولل إإىل ااملدررجج».

ووأأضافف أأنن «االطائرةة ااملنــكوبة كـــانــت يف ررحلة لنقل ااملرضى من ليبيا إإىل تونس».

 شخصًا يف أأسوأأ كاررثة77 أأيامم ما أأددىى إإىل مقتل 10 نقل عسكرية جزاائرية ااررتطمت جببل قبل ُيذكر أأنن هذاا ااحلاددثث هو االثاني من نوعه يف منطقة مشالل إإفريقيا يف غضونن أأسبوعني، إإذذ كانت طائرةة

جوية شهدتها ااجلزاائر يف عشر سنني.
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