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العدو يعلن «هدنة» لـ � 4ساعات ال ت�شمل المناطق ال�ساخنة ...وحما�س ترف�ض

ع�شرات القتلى في بنغازي
ووقف معارك طرابل�س

هل تعلن مفاج�أة م�صرية بعد تعديالت على المبادرة؟

وقف العدوان بشروط المقاومة

ع ّمت ليبيا الفوضى العارمة  ،مع سقوط  30قتيالً في اشتباكات بنغازي،
في حين عجزت فرق اإلطفاء عن إخماد حرائق مستودعات الوقود قرب
مطار طرابلس نتيجة استمرار االشتباكات ،األمر الذي اضطر المتقاتلين
لقبول إعالن وقف النار ،حتى تتمكن الطائرات اإليطالية من إخماد الحريق
الخارج عن السيطرة ،في وقت تدفق اآلالف على المعابر الحدودية مع
تونس ف��رارا ً من المعارك ،تزامنا ً مع إع�لان أكثر من دول��ة غربية إغالق
بعثاتها الدبلوماسية وإجالء رعاياها.
وقالت مصادر طبية ليبية أول من أمس ،إن  30شخصا ً على األقل قتلوا
في الساعات الـ 24الماضية في مدينة بنغازي شرق ليبيا خالل اشتباكات
عنيفة بالصواريخ بين القوات الحكومية الخاصة ومقاتلين متشددين
شاركت فيها أيضا طائرات حربية .وقال مصدر طبي لوكالة «رويترز» في
المستشفى الرئيسي في بنغازي «استقبلنا  30جثة حتى اآلن».
في جانب متصل ،أعلن مصدر عسكري أن طائرة من طراز «ميغ» سقطت
في منطقة الكويفية شرقي مدينة بنغازي بشرق ليبيا نتيجة عطل فني من
دون وقوع خسائر بشرية .ونقلت وكالة األنباء الليبية عن المصدر قوله:
«إن الطائرة «تابعة لقاعدة بنينا الجوية» ،مشيرا ً إلى «أن طاقم الطائرة
المقاتلة تمكن من النجاة».
على صعيد متصل ،أعلن المجلس المحلي للعاصمة طرابلس التوصل
إلى اتفاق لوقف إط�لاق النار بين األط��راف المتنازعة لمدة  24ساعة،
موضحا ً في بيان أن االتفاق تم التوصل إليه بعد جهود من التواصل
واالتصاالت والمفاوضات إلفساح المجال إلطفاء الحريق الذي اندلع في
خزانات النفط بطريق المطار في طرابلس.

أرضي هنا وبيتي هنا ...ولن أساوم

على رغم تعدد «الهدنات» التي يفصح
عنها كيان العدو بهدف االستهالك االعالمي،
وكان آخرها هدنة األربع ساعات لوقف إطالق
النار التي طالب بها هذا الكيان االستيطاني،
ف��إن ال��ب��ي��ان ال���ذي أل��ق��اه وزي���ر الخارجية
األميركي جون كيري أمام الصحافيين في
مبنى وزارة الخارجية ،قدّم صورة تفيد أن
العدوان على غزة والمساعي لوقفه في مأزق.
المطالب والشروط المتقابلة استعصت على
التوفيق بينها .مع ذل��ك سيتابع الجهود
في ه��ذا الخصوص .ويفيد ك�لام كيري أن
طريق العدوان ال تزال سالكة أمام آلة القتل
«اإلسرائلية» ضد شعبنا الفلسطيني وحتى
إشعار آخر.
العقبة األساسية أم��ام الحلف الدولي
اإلقليمي «اإلس��رائ��ي��ل��ي» ،يتمثل في كيفية
تجريد المقاومة من السالح .هذا بيت القصيد
ال��ذي ح��اول رئيس ال���وزراء «اإلسرائيلي»
بنيامين نتنياهو األح��د الماضي تسويقه
في مقابالته مع شبكات التلفزة األميركية
ال��خ��م��س ،م��ن خ�ل�ال ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى قضية
«األنفاق ومنصات صواريخ «حماس».
بذلك ب��دت آف��اق ال��وض��ع وكأنها باتت
محكومة بالقفز بين ال��س��اخ��ن وال��ف��ات��ر،
تقطع بينهما فواصل على شكل وق��ف نار
موقت الع��ت��ب��ارات «إنسانية» .وك��أن هذه
صب
االعتبارات يصح تجاهلها في أوق��ات
ّ
النار فوق رؤوس المدنيين ،بذريعة األنفاق
والصواريخ ومخازن السالح .بعبارة أخرى،
تبدو المواجهة وكأنها بدأت تتح ّول إلى ما
يشبه حرب استنزاف .وال يستبعد البعض

في واشنطن أن تنتهي األم��ور إلى شكل من
أشكال احتالل غزة من جديد.
وف��ي تفاصيل إع�لان هدنة لوقف إطالق
النار ،أعلن منسق العمليات العسكرية في
جيش االح��ت�لال ي��وآف م��ردخ��اي ،عن وقف
إط�لاق النار في قطاع غزة من جانب واحد
لمدة  4ساعات.
وأوض�������ح م�����ردخ�����اي ،أن االح���ت�ل�ال
«اإلسرائيلي» «ق��رر وق��ف إط�لاق النار من
جانب واحد كهدنة إنسانية لمدة  4ساعات
تبدأ من الساعة الـ 3مسا ًء حتى الـ.»7
وذكر موقع يديعوت أحرونوت أنه جرى
االتفاق على هدنة إنسانية بدءا ً من الثالثة
من بعد ظهر األربعاء وتستمر أربع ساعات،
في وقت أكدت وزارة الداخلية الفلسطينية أن
هذه الهدنة أعلنها االحتالل من جانب واحد.
من جانبه ،اعتبر متحدث باسم حركة
حماس أن التهدئة المعلنة «إسرائيلياً» هي
لالستهالك اإلعالمي وليس لها أي قيمة.
المتحدث ب��اس��م ح��رك��ة ح��م��اس سامي
أب��و زه��ري ق��ال« :إن التهدئة التي أعلنتها
«إسرائيل» هي لالستهالك اإلعالمي» ،معتبرا ً
أن هذه الهدنة تستثني المناطق الساخنة،
لذا فإن «ليس لها أي قيمة».

صيغة مصرية معدّلة

وتحت ع��ن��وان «م��ف��اج��أة مصرية خالل
ساعات وتعديالت على ال��م��ب��ادرة» ،قالت
صحيفة «ال��ع��رب ال��ي��وم» األردن���ي���ة« :إن
قادة وممثلي الفصائل الفلسطينية بما فيها
حماس يعقدون اجتماعا ً في القاهرة برعاية

مصرية خالل الساعات القليلة المقبلة إلقرار
المبادرة المصرية المعدلة ،التي تلبي مطالب
المقاومة في رفع الحصار بالكامل عن قطاع
غزة وإعادة اإلعمار وفتح الميناء والمطار».
ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية
قولها للصحيفة« :إنه جرى توافق أميركي
– «إسرائيلي» على ه��ذه التعديالت في
الساعات القليلة الماضية ،فيما تلقت مصر
دعما ً سياسيا ً من روسيا لدعم مبادرتها».
ورح��ج��ت ال��م��ص��ادر نفسها للصحيفة
أن «تـُضاف إل��ى المبادرة المصرية ورقة
تفاهمات ،أو أن يجري تعديلها ،بما يلبّي
مطالب الفصائل أو على األقل جزءا ً منها ،مع
وجود ضمانات إللزام «إسرائيل» بتطبيقها».
كما نقلت الصحيفة ع��ن ن��ائ��ب رئيس
المكتب السياسي لحركة «حماس» ،المقيم
ف��ي ال��ق��اه��رة ،موسى أب��و م���رزوق ،تأكيده
للصحيفة أن «الساعات القريبة ستشهد
موقفا ً مصريا ً مغايرا ً بشأن شروط المقاومة
في ما يتعلق بالمبادرة المصرية».

المطالبة بموقف موحد
للفلسطينيين

وك���ان م��س��ؤول فلسطيني ب���ارز كشف
لصحيفة «ال��ش��رق األوس���ط» أن الرئيس
المصري عبد الفتاح السيسي «طلب من
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس
في اتصال هاتفي ،أول من أم��س ،أن يأتي
الوفد الفلسطيني المشترك المرتقب وصوله
إلى القاهرة قريباً ،ويضم السلطة وحركتي
الجهاد وحماس ،بـ«موقف فلسطيني موحد»

المقاومة تخيّب آمال كيري

إزاء المبادرة المصرية بشأن وقف إطالق
النار والتهدئة في غزة».
م��ن ج��ان��ب��ه ،أك���د ن��ائ��ب رئ��ي��س المكتب
السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق
للصحيفة ،ض��رورة رفع الحصار عن قطاع
غزة ،وخصوصا ً بعد المصالحة الفلسطينية
وتأليف حكومة ال��وح��دة الوطنية .وق��ال
للصحيفة« :ال داعي الستمرار حصار فـ ُ ِرض
في السابق بسبب ما يسمى سلطة االنقسام،
فاليوم أصبحت السلطة ف��ي ي��د الرئيس
عباس».

مشروع قرار إلنهاء العملية

ال��ى ذل��ك ،أوص��ت وزارة خارجية العدو
نتنياهو بالمبادرة إلى صوغ مشروع قرار في
مجلس األمن الدولي إلنهاء العملية في قطاع
غزة.
وأعلنت الخارجية في بيان «عن خيبة
أم��ل عميقة من ق��رار حكومات السلفادور،
بيرو ،تشيلي استدعاء سفرائها في تل أبيب
للتشاور» ،معتبرة أن «هذه الخطوة ستشجع
«حماس» التي تعترف دول كثيرة في العالم
بأنها منظمة ارهابية» .ووصف البيان هذا
القرار بـ»المتهور».
وأض��اف البيان« :أن «إسرائيل» تنتظر
من ال��دول المناهضة لالرهاب أن تتصرف
بمسؤولية وع��دم منح االره��اب المكافأة»،
مشيرا ً إلى أن «إسرائيل» وافقت حتى اآلن
على جميع االقتراحات لوقف اطالق النار»،
الفتا ً إلى أنه «كان من األح��رى بهذه الدول
أن تنضم إلى المساعي إلنجاز وقف إطالق

النار».
وفي السياق نفسه ،كانت «القناة الثانية»
اإلسرائيلية أف��ادت أن «المجلس ال��وزاري
المصغر سيعقد جلسة التخاذ قرار بالموافقة
على وقف إط�لاق النار أو توسيع العدوان
على قطاع غزة».
وك��ان وزي��ر الخارجية األم��ي��رك��ي جون
كيري قد أعلن أن نتنياهو طلب منه العمل
على التوصل إلى هدنة إنسانية ،موضحا أن
«ما اقترحه بشأن غزة يوقف قتل المدنيين،
ويضمن حق «إسرائيل» في معالجة قضية
األنفاق».
وأجمع ع��دد من ال��ن��واب في الكونغرس
األميركي على وجوب رصد  225مليون دوالر
لتمويل مشروع منظومة القبة الحديدية
«اإلسرائيلية».
ألح
وبحسب اإلذاع��ة «اإلسرائيلية» فقد ّ
السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام ،على
«وج��وب تقديم الدعم إل��ى «إس��رائ��ي��ل» في
هذه الفترة» ،مشيرا ً إلى أنها «في صراع بين
الموت والحياة».
وف��ي ال��والي��ات المتحدة أي��ض �اً ،أوقفت
ال��ش��رط��ة ال��ك��ات��ب ال��ي��ه��ودي «ن���ورم���ان
فينكليشتاين» م��ع ع��دد م��ن رف��اق��ه خالل
اعتصام لهم ضد العدوان «اإلسرائيلي» على
غ��زة .وك��ان المحتجون تجمعوا أم��ام مبنى
البعثة الديبلوماسية «اإلسرائيلية» في
األمم المتحدة في نيويورك ،وجلسوا وسط
الشارع قبل تدخل القوى األمنية.

مقتل  11داع�شي ّا ب�ضربة جوية ...ومتطوعون جدد لمقاتلة «الدولة الإ�سالمية»

معانقة وقبالت بين هادي و�صالح

بغداد تحذر تركيا من انتقال «فيرو�س الإرهاب» �إليها

احتجاجات في اليمن على رفع �أ�سعار الوقود

حذر الرئيس العراقي فؤاد معصوم،
وزير الخارجية التركي داود أوغلو من
انتقال «فيروس االرهاب» إذا لم يعالج
على وجه السرعة.
وق����ال ب��ي��ان ص����در ع���ن رئ��اس��ة
ال��ج��م��ه��وري��ة أول م��ن أم����س ،وفقا
ل��ـ«ال��س��وم��ري��ة ن���ي���وز» ،إن رئيس
الجمهورية فؤاد معصوم أشار (خالل
تلقيه ال��ث�لاث��اء ،مكالمة هاتفية من
أوغ��ل��و) ،إل��ى أن «ال��ع��راق يتعرض
لهجمة شرسة من اإلرهابيين ،وإذا
ل��م تعالج على وج��ه ال��س��رع��ة فإن
الفيروس سينتقل سريعاً».
وأع���رب معصوم ع��ن «اس��ت��ع��داد
ال��ع��راق لبحث القضايا المشتركة
مع تركيا بمختلف المجاالت وعلى
مختلف المستويات بين البلدين
تحقيقا ً للمصالح اإلستراتيجية
العليا» ،وأك��د أن «تركيا دول��ة مه ّمة
واستراتيجية بالنسبة ال��ى العراق
والتعاون معها فيه مصلحة للبلدين».
وأض����اف ال��ب��ي��ان« :أن أوغ��ل��و ج��دد
استعداد بالده للتعاون مع العراق في
مختلف المجاالت».
وج����ه رئيس
وف���ي س��ي��اق آخ����رّ ،
الوزراء العراقي المنتهية واليته نوري
المالكي ،دع��وة ألب��ن��اء المحافظات
الساخنة الى التطوع في التشكيالت
العسكرية لمقاتلة تنظيم «الدولة
اإلسالمية».
وذكر المالكي في كلمته األسبوعية
أمس ،أن «وجود أبناء المحافظات التي
تشهد عمليات عسكرية ،في عمليات
التطهير أصبح أساسيا ً وضرورياً».
وق���ال ال��م��ال��ك��يُ « :ي��س��ع��دن��ي أن
أتلقى العشرات من استعدادات أبناء
العشائر ف��ي ص�لاح ال��دي��ن ونينوى

واألنبار ،واآلن هم يقفون سدا ً منيعا ً
ل��ل��دف��اع ع��ن وط��ن��ه��م» .وأض����اف أن
تراجع «ال��دول��ة اإلسالمية» ب��دأ مع
«عملية التقدم باتجاههم إلعادة األمن
ال��ى ال��ع��راق عموما ً ولهذه المناطق

خصوصاً».
وعلى صعيد العمليات التي يقوم
ب��ه��ا ال��ج��ي��ش ال��ع��راق��ي ض��د م��واق��ع
االرهاب ،أعلن جهاز مكافحة اإلرهاب،
ع��ن مقتل  11عنصرا ً م��ن «داع��ش»

قا�ض �أميركي ي�أمر بم�صادرة
ٍ
�شحنة نفطة «كردية» قبالة تك�سا�س
أظهرت وثائق قضائية ،أن قاضيا ً أميركيا ً و ّقع أمرا ً بمصادرة شحنة نفط من كردستان العراق على متن ناقلة
قبالة ساحل تكساس ،وذلك بناء على طلب من الحكومة المركزية في العراق.
والناقلة مح ّملة بنحو مليون برميل من الخام قيمتها حوالى  100مليون دوالر ،ووصلت قرب خليج غالفستون
يوم السبت الماضي لتفريغ شحنتها المتنازع عليها.
وكان خفر السواحل األميركي وافق يوم األحد على قيام الناقلة التي ال تستطيع دخول الموانئ القريبة من
هيوستون والرس ّو فيها بسبب حجمها الكبير بنقل حمولتها إلى سفن أصغر لشحنها إلى البر األميركي.
غير أن الحكومة المركزية في العراق أقامت دعوى بخصوص الشحنة يوم االثنين ،قالت فيها إن حكومة «إقليم
كردستان» باعت الشحنة بغير إذن من بغداد التي تقول إن مثل هذه الصفقات تعد تهريباً.
وكانت وزارة الخارجية األميركية عبّرت عن مخاوفها من أن تساهم مبيعات النفط المستقلة من «إقليم كردستان»
في تقسيم العراق.

كشف األمين العام لجمعية «الوفاق» البحرينية الشيخ علي سلمان عن
عروض التسوية التي تلقتها المعارضة من السلطة خالل الفترة الماضية،
معلنا ً أن المعارضة تلقت عرضا ً ثانيا ً بتشكيل حكومة محاصصة تقوم
على تشكيلة ( ،)4/8/8حيث تتوزع الطائفتان الشيعية والسنية على
 16كرسيا ً وزارياً ،فيما المقاعد األربعة األخرى لصالح العائلة الحاكمة في
البالد.
ويأتي حديث الشيخ سلمان الذي أعلنه في مقابلة مع صحيفة «الوفد»
المصرية ،بعد حديث سابق عن تلقي المعارضة عرضا ً سابقا ً آخر بمعادلة
( )6/6/6لتشكيل الحكومة ،و 20/20لتوزيع الدوائر االنتخابية األربعين.
وأشار الشيخ سلمان في حديثه إلى الصحيفة إلى أن هذا العرض شفهي
أيضا ً ويتمحور حول تشكيل حكومة من  20مقعداً ،وأن هذا العرض كان من
بين السيناريوهات المتداولة ،ولم ُيقر ،على أن تكون المقاعد الوزارية للحكم
في الوزارات السيادية (المالية ،الخارجية ،الدفاع ،والداخلية).
وحول موقفهم من ذلك ،وما إذ كانت المعارضة ،قد حددت وزاراتها ،أكد
الشيخ سلمان أن ذلك ال يعدو كونه «حديثا ً شفهيا ً لم يقر ،وأن المعارضة لم
تناقش الموضوع».
وكان «تحالف شباب ال ّتغيير» – وهي إحدى القوى ال ّثوريّة في البحرين –
قد أصدر بيانا ً بشأن خيارات ك ٍّل من النظام الخليفي والمعارضة في البحرين
قبيل االنتخابات النيابية.
وأشار التحالف إلى أنّ ال ّثورة البحرينيّة تمضي نحو ما أطلق عليه بـ
«المحاصصة» و»االستحقاق الخطير» ،والذي سيبلغ ذروته مع شهر تشرين
األول المقبل ،حيث موعد االنتخابات البرلمانيّة .وتحدّث بيان التحالف عن
إعداد متواصل لهذه «المحاصصة» ،ومن مختلف األطراف المحلية واإلقليمية
والدّولية.

ا�ستقالة رئي�س �أركان جي�ش البر التون�سي
أعلنت وزارة الدفاع الوطني التونسي أن الجنرال محمد الصالح
الحامدي رئيس أركان جيش البر التونسي قدّم استقالته بتاريخ  23تموز
الجاري ألسباب شخصية وتم قبولها.
وأوضحت ال��وزارة ،أن نائب رئيس األركان يتولى حاليا ً تسيير أمور
جيش البر ،الى حين سد الشغور الحاصل وذلك باقتراح من وزير الدفاع
الوطني وبالتوافق بين رئيس البالد ورئيس الحكومة ،طبقا ألحكام
التنظيم الموقت للسلطات العمومية.
وك��ان الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية العميد لمجد
الحمامي نفى خبر استقالة الجنرال محمد الصالح الحامدي ،على
خلفية تداول بعض وسائل االعالم وصفحات التواصل االجتماعي خبر
استقالته.
يذكر أن صحيفة الشروق أون الين االلكترونية التونسية ،نقلت أمس
ما يتردد من أنباء تفيد باستقالة الجنرال محمد صالح الحامدي قائد
أركان جيش البر والمسؤول المباشر عن العمليات العسكرية في جبل
الشعانبي ،على رغم أنه لم تتسرب معلومات حول األسباب الحقيقية
لالستقالة.
وج��اءت استقالة رئيس أرك��ان جيش البر بعد أسبوع من مقتل 15
عسكريا ً وإصابة  18بجروح في هجوم شنه عناصر تابعة لتنظيم
القاعدة اإلرهابي على نقطتي مراقبة تابعتين للجيش التونسي في جبل
الشعانبي.

 ...واإلسرائيلي

بينهم شقيق والي صالح الدين بضربة
جوية في سامراء.
ونقلت وكالة األنباء العراقية عن
مكافحة اإلره���اب قوله في بيان إن
«الجهاز وبالتنسيق مع القوة الجوية
استهدف صباح اليوم (أمس) ،تج ّمعا ً
لعناصر داعش في بيت اإلرهابي سالم
الغربي بقضاء سامراء ،ما أسفر عن
مقتل  11عنصرا ً بينهم عرب الجنسية
وشقيق والي صالح الدين ويدعى أبو
نكتل» .وأضاف الجهاز« :أن العملية
استندت إلى معلومات استخباراتية
دقيقة».
وال ت��زال غالبية مناطق محافظة
صالح الدين تشهد عمليات عسكرية،
وذل���ك عقب سيطرة مسلحين على
محافظة نينوى بالكامل منذ (10
ح��زي��ران  ،)2014وتشهد محافظة
األنبار أيضا ً عمليات لقتال مسلحين
انتشروا في بعض مناطقها.

المعار�ضة البحرين ّية:
النظام عر�ض علينا «حكومة »4/8/8

نزل مئات اليمنيين الى الشارع في صنعاء وفي مدن أخ��رى في البالد
احتجاجا ً على مضاعفة أسعار الوقود ،في هذا البلد الفقير الذي تهزه أعمال
عنف.
وطبّقت األسعار الجديدة اعتبارا ً من يوم أمس ثالث أيام عيد الفطر.
ورفع سعر  20ليترا ً من البنزين من  2500الى  4000ريال (من  11,6الى
 18,6دوالر) و 20ليترا ً للديزل من  2000الى  3900ريال ( 9الى  18دوالر).
وفي صنعاء ،أحرق متظاهرون إط��ارات وحاولوا قطع الطرقات كما أفاد
مصدرأمني .وذكر سكان أن تظاهرات نظمت في تعز جنوب شرقي العاصمة
والحديدة (غرب) وعدن (جنوب).
وقال طالل مكي سائق سيارة أجرة بغضب« :قرار الحكومة زيادة أسعار
الوقود سيضر أكثر باليمنيين الذين يعيشون أصال في فقر مدقع» .وأضاف:
«على اليمنيين ان يحتجوا على ذلك».
ووفقا ً لتقديرات البنك الدولي التي تعود الى عام  2012يعيش أكثر من 54
في المئة من اليمنيين تحت عتبة الفقر.
ووعدت الحكومة بأن ترفق هذه الزيادة برفع األجور ،لكن خبراء يمنيين
يؤكدون أن ثلث اليمنيين فقط لديهم وظائف.
على صعيد آخر ،عانق الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الرئيس السابق
علي عبدالله صالح عناقا ً حارا ً في «جامع الصالح» بعد صالة عيد الفطر وقبّله،
في أول لقاء علني لهما منذ تسليم علي صالح لهادي السلطة في شباط .2012
وحاول هادي إجراء الصلح بين علي صالح واللواء علي محسن األحمر الذي
انشق عن علي صالح عام  2011على رغم أنه صديقه الحميم ،وكان يوصف
باألخ غير الشقيق ،إال أن علي صالح رفض مصافحته.
وكان عدد من أعضاء حزب «المؤتمر الشعبي العام» الذي يتزعمه علي
صالح ،وأنصاره وحتى الحوثيين ،حذروه (علي صالح) من أي صلح مع حزب
اإلصالح الذي يعتبر اللواء علي محسن االحمر أحد الداعمين له بعد انشقاقه
عن علي صالح.

مقتل � 22إرهابي ًا
بحملة للجي�ش الم�صري في �سيناء

واصل الجيش المصري توجيه ضربات موجعة إلى بؤر اإلره��اب في
شبه جزيرة سيناء ،حيث قتل  22من العناصر المتطرفة بعمليات خالل
الساعات الـ ،48في وق��ت كشفت تحقيقات استخدام جماعة اإلخ��وان
اإلرهابية أسلحة نارية في اشتباكات أول أيام العيد.
وأفاد مصدر أمني مصري مسؤول أول من أمس Kبمقتل  15من العناصر
اإلرهابية واعتقال  22مشتبها ً به وتدمير  15بؤرة وثالثة منازل خالل
الحملة العسكرية المتواصلة على قرى رفح والشيخ زويد وجنوب العريش
في شمال سيناء.
وقال المصدر« :إن سالح المهندسين وبالتعاون مع قوات حرس الحدود
تمكنا من اكتشاف ثالثة أنفاق جديدة تم تدميرها» ،مؤكدا ً «استمرار
العمليات العسكرية المدعومة بالطائرات حتى القضاء على العناصر
المسلحة وخلوها من اإلرهاب».
من جانبهم ،ق��ال شهود عيان« :إن��ه تمت مداهمة ق��رى ع��دة في رفح
والشيخ زويد وجنوب العريش» ،مشيرين إلى أن هناك «قتلى ومصابين
في صفوف الجماعات المسلحة جراء االشتباكات».
وفي وقت سابق ،أعلن الناطق العسكري الرسمي للقوات المسلحة
المصرية العميد محمد سمير أن «القوات المسلحة تمكنت من القضاء على
سبعة إرهابيين والقبض على خمسة من المطلوبين أمنيا ً في محافظة
شمال سيناء.

