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تفجير انتحاري في بنغازي بعد تقدم الجيش

)غرينتش بتوقيت - ٠٠:٠٠ (٢٠١٥ شباط/ فبراير ٧ السبت،

  -ب ف أ ،»الحياة - «نيويورك بنغازي،

ه قتيلH  سقوط عن اسفر ما امس،) ليبيا شرق (بنغازي مدينة في مفخخة سيارة انتحاري فجر
الجي «قوات حققته ميداني تقدم بعد ذلك أتى. بليغة اصاباتهم معظمهم شخصاً عشرين وجرح
وم بنغازي ميناء على بموجبه وسيطرت اfاضية، 48 الـ الساعات في حفتر خليفة اللواء بقيادة
.وضاحيها وفي اfدينة وسط

اfتو الجيش قوات اتجاه في اfفخخة السيارة قاد اkنتحاري بأن اfدينة في أمنية مصادر وأفادت
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 ادى ما السيارة، باتجاه النار اطpق الى وبادروا له تنبهوا الجنود لكن الليثي، حي في الحجاز
).سابقاً الفاتح (الشهداء وحي الليثي حي بH  الحجاز شارع ويربط

وا فيما منه، بضائعهم wخراج التجار امام بنغازي ميناء فتح من الخميس، حفتر قوات وتمكنت
بخسا» اfجلس «مصادر واعترفت. اwسpميH  وحلفائهم» الثوار شورى مجلس «مقاتلي جيوب

 Hحفتر قوات تقدم عن ا}نباء صحة وأكدت مقاتل.
) اfنقار رأس (اللثامة جزيرة من امس، سيطرتها بسطت حفتر قوات ان» الحياة «مصادر وأبلغت

ً ،)بنغازي ميناء( .البحر بطريق مرورا
ا} مطالباً بpده، في يتمدد» داعش «تنظيم ان من بارز ليبي ديبلوماسي حذر آخر، صعيد على

.اfتصاعد التهديد هذا الى بالتنبه
ال عبدا�  الحكومة رئيس ومستشار اfتحدة العربية اwمارات لدى ليبيا سفير النايض عارف وقال
».الليبي مكونه محاربة دون من العراق في دحره با}مكان وليس يومياً، فظاعات يرتكب«

.وواشنطن زارها التي نيويورك في يتحدث النايض وكان
 على هجمات وشن ليبية مدن سبع في ينشط» داعش «ان الى الليبي السفير وأشار
.والشيشان والجزائر وتونس اليمن من خصوصاً ليبيا الى ا}جانب اfقاتلH  تدفق من حذر
قوة في للمشاركة بpده استعداد جينتيلوني باولو اwيطالي الخارجية وزير أكد ذلك، غضون في

.اfتحدة ل�مم مبادرة إطار في ذلك يكون ان على ليبيا،
».بذلك السياسية الظروف تسمح عندما للتدخل مستعدة «إيطاليا ان وقال

ا اwيطالي البرfان على ستقترح حكومته أن الى kفتاً ليبيا، في مركزية حكومة غياب إلى وأشار
ال ووقف الحوار مواصلة من ا}دنى للحد إطار هناك ليس طاfا: «قائpً استدرك لكنه. السpم حفظ
.التحرك لهذا» سياسية قاعدة دون من الليبية الصحراء إلى مسلحة قوات
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