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JP, Tōkyō-to 8° السبت , 4 يناير , 2020

الحكومة الليبية: تركيا سترسل خبراء ومساعدات نوعية…
واستعادة مواقع جنوبي طرابلس

منذ 5 ساعات

للمرة طرابلس،  الليبية  العاصمة   : الدو;  معيتيقة  مطار  إدارة  أعلنت  ووكاالت:  العربي»  «القدس  ـ  طرابلس 

الثانية، الجمعة، توقف املالحة الجوKة : املطار.

املطار وال  : الجوKة  املالحة  إنه «تم تعليق  : تصرKح مقتضب  الطبيب،  لطفي  الدو;،  وقال مدير مطار معيتيقة 

تزال متوقفة حتى الساعة (13:20 ت.غ.»(

و: السياق ذاته، أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني، أن «القصف تجدد عe املطار باستهدافه بأربعة صواريخ».

وأضافت : بيان نشره املركز اإلعالمي لعملية «بركان الغضب» أن قصف ميليشيات خليفة حفl «تسبب بحالة من

«.sن واملوظفKالهلع للمسافر

طرف من  استهدافه  جراء  معيتيقة،  مطار   : املالحة  توقف  «الوفاق»،  قوات  أعلنت  الجمعة،  سابق  وقت  و: 

ميليشيات حفl بأك} من 20 صاروخ «غراد».

وأوضحت : بيان نشره املكتب اإلعالمي لعملية «بركان الغضب» أن «القصف العشوا| تجاه املطار بدأ ليلة البارحة

واستمر حتى فجر الجمعة.»

وأشار البيان إÅ أن «القصف العشوا| أجÄ عددا من العائالت املجاورة للمطار عe ترك منازلها».

الدو; معيتيقة  مطار  إدارة  أعلنت   ،2019 Äديسم  / األول  12 كانون  و: 

تعرضه نتيجة  أشهر،   3 دام  إغالق  بعد  للمطار  الجوي  املجال  فتح  إعادة 

.lان حفÜللقصف عدة مرات من قبل ط

و: سياق متصل قال عادل كرموس عضو املجلس األعe للدولة : ليبيا

ما العربية،  الدول  جامعة  موقف  من  الرغم   eع منعزلة  نفسها  وجدت  الوفاق  حكومة  إن  العربي»  لـ«القدس 
sب املشlك  بالدفاع  معنية  وأخرى  الحدود،  بlسيم  تتعلق  واحدة  تركيا،  مع  تفاهم   ãمذكر إبرام   eع أجÄها 

.sالدولت

وأضاف أن تصوKت الÄملان الçl باملوافقة عe املذكرة سيكون له وقع نفå عe القوات املعتدية عe طرابلس، :

.lالقوات التابعة لعملية الكرامة بقيادة خليفة حف Åإشارة إ

sKعسكر خÄاء  سlسل  أنها  أكد  لكنه  ليبيا،   Åإ عسكرKة  قوات  بإرسال  الlكية  الدولة  تقوم  أال  كرموس  وتوقع 

تعليق املالحة بمطار معيتيقة
بعد سقوط قذائف… وأسر

lعناصر لحف

いいね！ 0
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طرابلس، حسب  eالعدوان ع صد  أجل  الوطني من  الوفاق  لحكومة  التابعة  للقوات  نوعية  ومساعدات عسكرKة 

قوله.
إÅ ذلك، قال أسامة عí الناطق باسم جهاز اإلسعاف والطوارئ : مدينة طرابلس، الخميس، لـ«القدس العربي»

بشرKة أخرى قد إصابات  أن  إثر سقوط قذيفة عe منزلها : منطقة الفرناج، مضيفاً  إن سيدة قتلت صباح أمس 

سجلت : منطقة مشروع الهضبة التي تشهد اشتباكات مسلحة.

وأضاف أن قذائف سقطت : باحة كلية الفنون واإلعالم : جامعة طرابلس : ساعات الدراسة، دون أن تسفر عن

أضرار بشرKة.

عناصر ثالثة  وأسر  طرابلس،  العاصمة  جنوبي  مواقع   eع سيطرتها  الخميس،  الليبية،  الحكومة  قوات  وأعلنت 

.lمليليشيا اللواء املتقاعد خليفة حف sتابع

سيطرتها عe «مدرسة أحكمت  الحكومية  القوات  أن  الغضب»،  لعملية «بركان  اإلعالمي  املركز  أصدره  بيان  وأفاد 
الفروسية» ورئاسة األركان : طرKق املطار، جنوبي طرابلس.

متعددي بمرتزقة  املسنودة   ،lحف خليفة  ميليشيات  فلول  مطاردة  بعد  تمت  السيطرة  عملية  أن  البيان  وذكر 
الجنسيات.

وأشار أن قوات حكومة الوفاق تقدمت إÅ محيط منطقة «الجعافرة» : العربان (جنوب غرKان)، وتمكنت من أسر

3 عناصر تابعs للميليشيات اإلرهابية.
و: وقت سابق الخميس، أعلنت حكومة الوفاق صد هجوم عنيف ملسلحي حفl : محور «صالح الدين» جنوبي

طرابلس، واستعادة السيطرة عe معسكر «التكبا;» بالكامل.

خسائر  lحف مسلحي  كبدت  قواتهم  أن  لألناضول،  اإلعالمي،  املركز  باسم  الناطق  املجعي،  مصطفى  صّرح  كما 

كبÜة : األرواح والعتاد، وأنها انتقلت من مرحلة الصد إÅ الهجوم.

الخميس دبابة وناقلة إن قواتهم دمرت  الليبية محمد قنونو،  الحكومة  باسم قوات  الناطق  السياق ذاته قال  و: 

جنود خالل محاولة من ميليشيات حفl التسلل : محور الÜموك.
وينازع حفl حكومة الوفاق املعlف بها دوليا، عe الشرعية والسلطة : البلد النفطي، ويشن منذ 4 نيسان/إبرKل

املاú هجوما متع}ا للسيطرة عe طرابلس (غرب)، مقر الحكومة.


