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أممي بالم�صالحة الفل�سطينية
ترحيب
عربي و� ّ
ّ

�صباحي :التنمية �سالحنا في مواجهة العدو و«الإرهابيين«

«الجهاد الإ�سالمي» تطالب بالإ�سراع بالوحدة الوطنية

الجي�ش الم�صري� :سيناء
تحت ال�سيطرة والحدود �آمنة

ع� ّب��رت حركة الجهاد اإلسالمي
في غزة عن مخاوفها من طول المدة
المقررة لتشكيل حكومة التوافق
الوطني المقررة بخمسة أسابيع،
داعية إلى التسريع في تنفيذ اآلليات
الالزمة إلنهاء االنقسام الفلسطيني.
فيما س��ادت حالة م��ن التفاؤل في
ال��ش��ارع الفلسطيني ب��ع��د إع�لان
اتفاق المصالحة بين حركتي فتح
وحماس.
وفي آخر أيام الحوار الفلسطيني
ال��داخ��ل��ي وال��ت��ي أع��ق��ب��ت توقيع
اتفاق المصالحة شاركت الفصائل
الفلسطينية ف��ي اج��ت��م��اع شامل
مع حركتي فتح وحماس لمباركة
االتفاق وتأييده ،ووضع مالحظاتها
قبل ب��دء التطبيق العملي لالتفاق
على األرض.
وأشار أمين عام المبادرة الوطنية
الفلسطينية مصطفى البرغوثي في
كلمته باالجتماع إل��ى أن المواطن
الفلسطيني سيبدأ يلمس تغيرات
إيجابية وب ّناءة فور تشكيل الحكومة
الفلسطينية.
وع � ّب��رت الفصائل الفلسطينية
وحركة الجهاد اإلسالمي التي باركت
وأيدت االتفاق عن مخاوفها من طول
م��دة الـ 5أسابيع لتشكيل حكومة
ال��ت��واف��ق الوطني خشيه فشله أو
إفشاله من جهات خارجية ،داعية
إل���ى اإلس����راع ب��ال��وح��دة الوطنية
لمجابهة اع���ت���داءات ومخططات
االحتالل اإلسرائيلي.
ويعلق الفلسطينيون آماال ً كبيرة
على ن��ج��اح المصالحة والتوحد
ل��م��واج��ه��ة اع���ت���داءات ومخططات
ال��ك��ي��ان اإلس��رائ��ي��ل��ي ال���ذي يتنكر
لكل ال��ح��ق��وق ال��م��ش��روع��ة للشعب
الفلسطيني ،وي��أم��ل��ون أي��ض �ا ً أن
تساهم المصالحة في كسر الحصار
وف��ت��ح المعابر وإدخ���ال البضائع
وتمكين الفلسطينيين م��ن حرية
الحركة والتنقل.
على صعيد ردود الفعل المرحبة
باالتفاق ،أعلن األمين العام لجامعة
الدول العربية نبيل العربي في بيان

أكد الجيش المصري ،في الذكرى  31لتحرير سيناء
من االحتالل «اإلسرائيلي» ،سيطرته التامة على الوضع
في شبه الجزيرة ،تزامنا ً مع شنه غارات جوية على أوكار
عناصر إرهابية مسلحة ،قتل خاللها سبعة مسلحين،
وطمأن الجيش الشعب المصري أن الحدود المصرية
«آمنة تماما ً سواء البحرية أو البرية».
وأكد قائد الجيش الثاني الميداني اللواء أركان حرب
محمد الشحات ،سيطرة عناصر القوات المسلحة تماما ً
على األوض��اع في شبه جزيرة سيناء .وق��ال في مؤتمر
صحافي نقلته وكالة أنباء الشرق األوس��ط الرسمية،
لمناسبة الذكرى  31لتحرير سيناء ،إن «هناك استقرارا ً
واضحا ً على رغم األقاويل ،التي تتحدث بأنه ما زالت هناك
عناصر إرهابية وأنفاق موجودة في شمال سيناء» ،مبينا ً
أن «بموقف أو اثنين ال ُتهز القوات المسلحة على اإلطالق»،
وأض��اف« :منذ أيلول الماضي تم تنفيذ  1380عملية
مداهمة ،استهدفت  462بؤرة إرهابية ،األمر الذي أسفر عنه
ضبط أعداد كبيرة من العناصر التكفيرية ،وضبط 3957
قطعة سالح ،ومليونين ونصف طلقة ذخيرة ،إضافة إلى
 775كيلوغراما ً من مادة االنفو شديدة االنفجار ،بخالف ما
تم تدميره من أنفاق على الحدود مع قطاع غزة ،التي بلغت
حتى اآلن  1583نفقاً».
وأشار اللواء الشحات في الوقت نفسه ،إلى أن قوات

عيد تحرير السيادة

دع��ا المرشح لالنتخابات الرئاسية ،رئيس «التيار
الشعبي» في مصر حمدين صباحي ،أمس ،إلى تنمية شبه
جزيرة سيناء ،مؤكدا ً أن تنميتها «سالح في مواجهة العدو
واإلرهابيين».
وذكر في تغريدة على موقع «تويتر» لمناسبة «عيد
تحرير سيناء» إن «تنمية سيناء سالحنا في مواجهة
ووج��ه «تحية لجيل ح ّرر األرض،
العدو واإلرهابيين».
ّ
وجيل سيح ّرر اإلرادة وسيفرض السيادة».

اللقاء الذي أصاب العدو وواشنطن بالهستيريا
له عن ترحيبه الشديد بإعالن اتفاق
غزة للمصالحة.
وف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق ،ق��ال��ت األم��م
ال��م��ت��ح��دة إن ات���ف���اق المصالحة
ال��ذي توصلت إليه حركتا «فتح»
و»حماس» يمثل تطورا ً مهماً.
وأشار نائب المتحدث باسم األمين
العام لألمم المتحدة فرحان حق إلى
أن «األمم المتحدة مستمرة في دعم
ال��وح��دة الفلسطينية المبنية على
التزامات منظمة التحرير الفلسطينية
بقيادة الرئيس محمود عباس».
وتعليقا ً على قرار «إسرائيل» بوقف
المفاوضات مع الفلسطينيين بسبب
اتفاق المصالحة ر ّد حق بقوله« :إن
التطورات األخيرة تحتاج للتقويم،
ومن المتوقع أن يقوم أعضاء اللجنة
الرباعية الدولية للشرق األوسط أي

األم��م المتحدة وال��والي��ات المتحدة
واالتحاد األوروب��ي وروسيا بتقويم

بغداد ،خلف  28شهيدا ً وعشرات
الجرحى معظم جروحهم طفيفة».
وأضاف البيان أن «القوات األمنية
ط��وق��ت م��ك��ان ال���ح���ادث ،ونقلت
المصابين إلى المستشفى ،والجثث
إلى الطب العدلي».
وتبنى تنظيم «الدولة اإلسالمية
ف��ي ال��ع��راق وال���ش���ام» ال��م��ع��روف
اخ��ت��ص��ارا ً ب��داع��ش ،ال���ذي ينسب
نفسه إلى القاعدة ،الهجوم المزدوج

اعتبر الرئيس األميركي ب��اراك أوباما أم��س أن قرار
الرئيس الفلسطيني محمود عباس تحقيق المصالحة
مع حركة حماس «غير مفيد» .وأكد أن إدارته لن تتخلى
عن جهود السالم التي يقودها وزي��ر الخارجية جون
كيري إلحياء عملية السالم المتعثرة بين «اإلسرائيليين»
وال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ي��ن ع��ل��ى رغ����م وص��ول��ه��ا إل����ى ط��ري��ق
م��س��دودة أول م��ن أم��س م��ع إع�لان «إس��رائ��ي��ل» تعليق
ال��م��ف��اوض��ات إث��ر إب���رام السلطة الفلسطينية اتفاق
المصالحة مع حركة حماس التي تصنفها «إسرائيل»

الذي استهدف التجمع االنتخابي،
بحسب ما جاء في بيان نشر على
م��واق��ع تعنى بأخبار التنظيمات
المتطرفة بينها «حنين».
وك��ان مصدر مطلع في الشرطة
أف��اد ف��ي وق��ت س��اب��ق ،ب��أن سيارة
مفخخة انفجرت قرب تجمع انتخابي
في شارع القناة شرق بغداد ،أعقبها
تفجير عبوة ناسفة ،أسفر عن إصابة
 40شخصا ً كحصيلة أولية.

�سفارة �أميركا هدف ثابت

اليمن يترقب انتقام القاعدة
تزايدت في األسابيع األخيرة تهديدات القاعدة في
اليمن ،وهو ما دفع اليمن والواليات المتحدة إلى االشتراك
في غ��ارات لطائرات من دون طيار ،وعمليات مكافحة
لإلرهاب استمرت أياما ً عدة.
ق��ال مسؤول أميركي رفيع طلب ع��دم ذك��ر اسمه ،أن
ال��والي��ات المتحدة لديها معلومات استخبارية حول
استهداف مواقع محددة في اليمن ،بما فيها السفارة
األميركية هناك .وأه��داف محتملة أخرى تتضمن أهدافا ً
غربية ،كاالختطاف ،وأهداف للحكومة اليمنية والمنشآت
العسكرية.
وشدّد مسؤولون على أن السفارة األميركية في اليمن،
هي ه��دف ثابت لإلرهابيين ،وبحسب ما أف��اد مسؤول
أميركي قريب من آخر المعلومات ،فإن تهديدا ً واحدا ً على
األقل تم إحباطه حديثاً.
وقال مسؤول آخر إنه لم يتم إخطاره بحصول تهديد
محدد في اآلونة األخيرة ضد السفارة.

م��ا ح���دث ،وس��ي��واص��ل��ون الضغط
على الطرفين لمواصلة المفاوضات

للتقدم باتجاه ه��دف تحقيق حل
الدولتين».

�أوباما :الم�صالحة غير مفيدة

مقتل  28مدني ًا بهجوم على تجمع انتخابي ببغداد
وداع�ش تعلن م�س�ؤوليتها
أعلنت ق��ي��ادة عمليات ب��غ��داد،
أمس ،أن حصيلة التفجير اإلرهابي
ال��ذي استهدف تجمعا ً انتخابيا ً
ش��رق ب��غ��داد أس��ف��ر ع��ن مقتل 28
شخصا ً وعشرات الجرحى.
وق��ال��ت ال��ق��ي��ادة ف��ي ب��ي��ان ،إن
«اع��ت��دا ًء إره��اب��ي�ا ً جبانا ً بواسطة
ع��ج��ل��ة م��ف��خ��خ��ة وح�����زام ن��اس��ف
استهدف أحد التجمعات االنتخابية
في ملعب نادي الصناعة بالعاصمة

الجيش الثاني الميداني «ستتولى تأمين  2141مركزا ً
انتخابيا ً في نطاق ست محافظات بنحو  25ألف مقاتل»،
مؤكدا ً أن تلك القوات «ال تؤثر مطلقا ً في المهام الرئيسة
للجيش الثاني«.
وقال قائد قوات حرس الحدود المصرية اللواء أحمد
إبراهيم في مؤتمر صحافي منفصل« ،ال خ��وف مطلقا ً
م��ن ح���دوث أي ن��وع م��ن االخ��ت��راق ف��ي ك��ل االتجاهات
االستراتيجية ،خصوصا ً على الحدود الغربية مع ليبيا أو
الشرقية مع «إسرائيل» ،وكذلك الجنوبية مع السودان».
وشدد إبراهيم على «دور قوات حرس الحدود في تأمين
المجرى المالحي لقناة السويس ،على مدار  24ساعة».

وتصاعدت تهديدات تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة
العربية ،بحسب المصادر ضد المصالح األميركية كونها
تأتي بعد الجهود المميزة خالل السنة الماضية ،بإحباط
تنفيذ التهديدات المباشرة للسفارة في اليمن ،والسفارات
األميركية األخرى ،والتي أدت إلى إغالق سفارات عدة حول
العالم.
وتشدّد المصادر على أن عمليات مكافحة اإلره��اب
األخيرة تم التخطيط لها ألسابيع ،وهي جزء من جهد
أوس��ع إلي��ق��اع الفوضى ف��ي صفوف ال��ق��اع��دة ف��ي شبه
الجزيرة العربية.
وق��ت��ل نحو  65شخصا ً على األق���ل ،يشتبه بأنهم
إرهابيون ،في هجمات من الجو والبر في جنوب اليمن
هذا األسبوع ،والناجون من الغارات التي استهدفتهم في
محافظة أبين ،فروا إلى عزان في وسط اليمن الجنوبي،
طبقا ً لمسؤول في الحكومة اليمنية ،وأوضح المسؤول أن
تلك المنطقة تفتقر إلى الوجود العسكري والحكومي.

والواليات المتحدة «منظمة إرهابية».
وردا ً على إعالن «إسرائيل» االنسحاب من المفاوضات،
صرح كيري« :ال يزال هناك إمكان للتقدم ،لكن يتعيّن على
القادة أن يقوموا بتسويات من أجل ذلك ،إذا لم يرغبوا في
القيام بالتسويات الضرورية ،فسيصبح ذلك صعبا ً جداً».
وأض��اف« :لن نتخلى أب��دا ً عن آمالنا وتعهدنا بمحاولة
التوصل إلى السالم .ونعتقد أنه السبيل الوحيد لكن في
الوقت الراهن الوضع وص��ل حقيقة إل��ى مستوى بالغ
الصعوبة وعلى القادة أنفسهم اتخاذ قرارات».

ّ
تجدد اال�ضطرابات
في مدينة مَعان الأردنية
تجددت االضطرابات في مدينة معان األردنية صباح أمس ،فيما شهدت
المدينة حادثتين إلطالق النار ،األولى كانت على دورية أمنية والثانية قرب
المحكمة.
وذكرت صحيفة «الغد» نقالً عن شهود أن دورية أمنية تعرضت إلطالق نار
من دون وقوع إصابات ،فيما ُسمع دوي إطالق نار قرب محكمة معان .وأشارت
إلى أن العشرات تجمهروا وسط المدينة لليوم الثالث على التوالي وأضرموا
النيران في اإلطارات المطاطية ،ووضعوا الحجارة في الطرقات.
إل��ى ذل��ك ،ذك��رت صحيفة «السوسنة» أن حرائق اندلعت في ع��دد من
المؤسسات الحكومية في مدينة معان بعد أن ألقى مجهولون زجاجات حارقة
عليها .وأشارت إلى أن كوادر الدفاع المدني لم تتمكن من الوصول إلى مكان
الحرائق بسبب منعها من قبل مجموعة من األشخاص تريد إثارة الفوضى،
حيث قام عدد من المواطنين بإطفاء تلك الحرائق.
وأكد وزير الداخلية األردني حسين المجالي الخميس ،أن أعمال الشغب التي
شهدتها محافظة معان ،جنوب البالد ،كانت من قبل «فئة خارجة عن القانون
وأرباب السوابق».
يذكر أن معان شهدت ليل األربعاء/الخميس اضطرابات واسعة ،حيث
أضرمت النيران في مبان بعضها حكومي احتجاجا ً على وفاة شاب في منطقة
تبادل إلطالق النار بين الدرك ومجموعة من األشخاص.
ويشير مراقبون إلى أن األحداث الجارية تذكر بما يسمى هبة نيسان عام
 1989وأحداث معان قبل نحو  11سنة .علما ً أن معان تعتبر معقل النظام
السياسي األردني التاريخي منذ قرابة عقد من الزمن ،لكن تحوالت حدثت قبل
عقد ونيف ،حيث توجد في المحافظة المحاذية للسعودية واألكثر اتساعا ً وفقرا ً
واألقل سكانا ً جماعات متطرفة وهابية وسلفية ،كما انتشرت فيها مجموعات من
الخارجين على القانون بحسب أهالي معان.

فوجئ النواب في المجلس التأسيسي التونسي أمس
بدخول عدد من عائالت قتلى الثورة وجرحاها مصحوبين
بنواب آخرين إلى قاعة الجلسات العامة وقطع مناقشة
مشروع القانون االنتخابي لينقلوا استنكارهم التعاطي
القضائي مع ملفاتهم بشكل مباشر ،لكن رئيس المجلس
الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر أمر بطردهم ،ما
خلق استيا ًء قويا ً لدى النواب ،إذ هددوا بسحب الثقة منه.
وب��دأت الجلسة العامة المخصصة لمناقشة فصول
مشروع القانون االنتخابي بأجواء متوترة أم��س ،فقد
استنكر عدد من النواب السماح لـ« 61إسرائيليا ً” بالدخول
إلى األراضي التونسية وطالبوا بمساءلة وزير الداخلية
المكلف بالملف األمني رضا صفر ووزيرة السياحة ،ليفاجأ
النواب بدخول عائالت قتلى الثورة وجرحاها إلى مقر
المجلس
وقد أدخل عدد من النواب العائالت إلى قاعة الجلسات
العامة ،إذ قطعت مناقشة مشروع القانون االنتخابي
وتحدث أق��ارب قتلى وجرحى الثورة في البث المباشر
للجلسة وعبروا عن سخطهم من األحكام القضائية األخيرة
وطالبوا بنيل حقوقهم كاملة.
وت��ح��دث ممثلو قتلى وج��رح��ى ال��ث��ورة ع��ن الملفات
المتعلقة بالتعاطي القضائي مع قضيتهم ،ثم ه��ددوا
بالدخول في إضراب عن الطعام إذا لم يصادق المجلس
التأسيسي على مشروع قانون يقضي بسحب قضايا

جوبا تفرج عن م�سجونين �سيا�سيين
متهمين بمحاولة «قلب نظام الحكم»

وزيرة ال�سياحة :ال يوجد قانون
يمنع دخول «�إ�سرائيليين» تون�س
السياسيون خالل محاكمتهم
أط��ل��ق��ت ال��س��ل��ط��ات ف���ي ج��ن��وب
السودان أمس سراح أربعة من القادة
السياسيين المتهمين بـ«محاولة
قلب نظام الحكم» في منتصف كانون
األول الماضي.
وجاءت الخطوة بعد إعالن حكومة
ج��ن��وب ال���س���ودان ال��ت��ي يترأسها
سلفاكير ميارديت إيقاف محاكمة 11
من قادة الحركة الشعبية  -الحزب
الحاكم وقيادات حكومية أخرى.
وك���ان وزي���ر ال��ع��دل ف��ي حكومة
جنوب السودان باولينو صرح أول
من أمس أن ال��وزارة أمرت المحكمة
بإيقاف المحاكمة فوراً .وأضاف أن

عائالت قتلى الثورة التون�سية
توقف جل�سات «الت�أ�سي�سي»
قتلى وجرحى الثورة من المحاكم العسكرية إلى دوائر
مختصة.
ووس��ط هذا التوتر ،أمر رئيس المجلس مصطفى بن
جعفر الحراس بطرد العائالت ،لكن ذلك قوبل بتذمر وسط
النواب ،مستنكرين قراره.
وقال رئيس كتلة حركة «وفاء» ازاد بادي إنه «من غير
المعقول أن يفتح باب التأسيسي لمن هب ودب ويغلق في
وجه من كانوا سببا ً في الثورة ومن أدخلوا النواب إلى
التأسيسي» .وأضاف إن «نواب حركة وفاء ينسحبون من
الجلسة العامة المقررة للقانون االنتخابي ولن يعودوا إال
إذا تم االستماع لعائالت قتلى الثورة وجرحاها».
وق��ال نائب المجلس الوطني التأسيسي عن حركة
النهضة نجيب م��راد إن «بن جعفر ال يحق له أن يمنع
عائالت قتلى وجرحى الثورة من الدخول إلى المجلس
التأسيسي» .وشدّد على أنه «يجب تحرير عريضة سحب
ثقة من رئيس المجلس وإعفائه من مهامه مادام يريد إغالق
باب التأسيسي في وجه عائالت شهداء وجرحى الثورة».
وغادر نواب «وفاء» بادي وعبد الرؤوف العيادي وربيع
العابدي وعلي الحويجي ،ومعهم نواب آخرون مثل نجيب
مراد عن حركة النهضة وسهير الدردوري النائب المستقلة
وسامية عبو النائب عن التيار الديمقراطي ووسام ياسين
النائب عن حزب البناء الوطني ،الجلسة العامة على إثر
موقف بن جعفر.

يحتفلون بإنهاء االرهاب في سينا

أكدت وزيرة السياحة التونسية ،آمال كربول ،التي ما زال تعيينها في تركيبة
حكومة مهدي جمعة المستقلة ،يثير الكثير من ردود الفعل ،أمس ،خالل ندوة
صحافية ،أنه ال يوجد قانون يمنع دخول «اإلسرائيليين» ،وأنها «مستعدة
للمساءلة في المجلس التأسيسي» حول زيارة وفد سياحي «إسرائيلي» إلى
البالد .وأضافت كربول ،التي طالب أكثر من  80نائبا ً في المجلس التأسيسي
بمساءلتها ،والتهديد بسحب الثقة منها على خلفية دخول وفد سياحي لتونس
منذ أيام ،أن حضورها في التأسيسي سيمثل فرصة أو مناسبة لعرض ما قامت
به من أجل إعادة الروح إلى القطاع السياحي خالل فترة توليها للوزارة منذ
حوالى ثالثة أشهر.
وأك��دت كربول أن��ه «ال يوجد نص قانوني يمنع دخ��ول «اإلسرائيليين»
إلى تونس» ،وأشارت إلى «أن السماح لسياح «إسرائيليين» بدخول التراب
التونسي يأتي في إطار الحرص على إنجاح الموسم السياحي بقطع النظر عن
جنسية السياح».
وهو ما سبق أن أكده رئيس الحكومة مهدي جمعة ،إذ قال« :نعم لقد أخذنا
قرارا ً بالسماح للسياح «اإلسرائيليين» بدخول تونس».
وبرر هذا القرار بالقول« :إننا نريد بذلك إنجاح الموسم السياحي» ،وذلك في
إشارة إلى االحتفاالت السنوية لليهود بكنيس «الغريبة» في جزيرة «جربة»،
وهو حدث تع ّول عليه الحكومة التونسية في تنشيط وتفعيل السياحة.

القرار جاء للمصلحة العامة وفتح
الطريق أمام المصالحة الوطنية في
جنوب السودان.
وأوضح الوزير أن القرار ال يشمل
نائب الرئيس السابق ري��اك مشار
وت��ع��ب��ان دي��ن��ق والدو غ��ور ال��ذي��ن
ي��ق��ودون ت��م��ردا ً عنيفا ً ضد حكومة
سلفاكير.
وقال األمين العام السابق للحركة
الشعبية باقان أم��وم ف��ور اإلف��راج
عنه إنه سيبدأ اتصاالت مع طرفي
النزاع في الجنوب بهدف الوصول
إلى سالم ،واصفا ً قرار اإلفراج عنهم
باالنتصار للعدالة.

وكان مشار قد قال في تصريحات
صحافية في كانون الثاني الماضي،
إن «اح��ت��ج��از خ��ص��وم سياسيين
حيلة تهدف إلى تخريب محادثات
السالم» ،لكن دبلوماسيين شككوا
ف��ي م���دى ال��ت��زام ال��ج��ان��ب��ي��ن بحل
األزمة.
ومن المقرر أن تستأنف المحادثات
في  28نيسان بعد تكرر إرجائها.
ويأتي استئناف المفاوضات بعد
تنامي الغضب الدولي بسبب أعمال
العنف التي يتزايد الطابع القبلي لها
وتصاعد الحديث بين المانحين في
األمم المتحدة عن فرض عقوبات.

توا�صل المواجهات بين الجي�ش التون�سي والم�سلحين
تواصلت المواجهات بين الجيش التونسي والجماعات
المسلحة في جبال الشعانبي أمس ،وقد وجه الجيش
ضربات بالمدفعية إلى أوكار المسلحين ،وسط معلومات
تفيد عن تقدمه على محاور ع�دّة في المنطقة وتضييق
الخناق على المسلحين بمحافظة القصرين على الحدود
مع الجزائر ،وه��ي مواجهات تع ّد األعنف خ�لال الفترة
األخيرة بحسب شهود عيان في حين استأنفت المدفعية
استهداف مخابئ المسلحين.
المسؤولون في محافظة القصرين يؤكدون تفاؤلهم
بحسم ال��م��ع��رك��ة خ�ل�ال ال��م��رح��ل��ة المقبلة م��ع تطور
االستراتيجية العسكرية في التعاطي مع تكتيك الجماعات
المسلحة المعتمد على حرب العصابات.
وفي تصريح شدد محافظ قصرين عاطف بوغطاس

على أن الجيش التونسي قام بدوره وتمكن من تطويق
مواقع المسلحين و»تحسين مواقعه االستراتيجية وكيفية
معالجة اإلشكال األمني».
وتشهد مداخل ومخارج المدينة انتشارا ً أمنيا ً مكثفا ً
تحسبا ً لمحاولة تسلل بعض العناصر اإلرهابية بالتوازي
ّ
مع تواصل القصف ال��دوري على المرتفعات لمزيد من
تضييق الحصار على المسلحين.
وأوضح عادل بوعزي األكاديمي المختص في مكافحة
اإلرهاب في تصريح لمراسل العالم؛ أن «الضربات الجوية
والبرية التي يقوم بها الجيش التونسي هي ضربات
استراتيجية ومحدودة في الزمن ،أي إذا طالت لمدة غير
معلومة فالقرار السياسي سيكون حتما ً بإيقاف هذه
الضربات».

