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رئي�س اال�ستخبارات الم�صرية يلتقي الوفد الفل�سطيني والدول العربية توزع م�سودتها في الأمم المتحدة

المالكي ي�أمر �سالح الجو بم�ساعدة الأكراد �ضدالتنظيم

فابيو�س� :أمن «�إ�سرائيل» ال يبرر «المذبحة» بحق الفل�سطينيين

«البي�شمركة» ت�ستعد لهجوم على «داع�ش»

فابيوس

األمم المتحدة

التقى رئيس جهاز االستخبارات المصرية
العامة محمد فريد تهامي الوفد الفلسطيني
الذي يزور القاهرة حاليا من أجل بحث سبل
وق��ف العملية العسكرية «اإلسرائيلية» في
قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية ّ
مطلعة« :إن الوفد
الفلسطيني كان قد التقى مسؤولين في جهاز
االستخبارات المصرية العامة وطرح عليهم
ورق��ة فلسطينية م��وح��دة بمطالب الشعب
الفلسطيني من أج��ل الموافقة على التهدئة
في قطاع غ��زة ،وف��ي مقدمتها وق��ف العملية
«اإلسرائيلية» وفك الحصار عن قطاع غزة».
وأض��اف��ت« :أن المسؤولين المصريين
وعدوا بتبني هذه المطالب ونقلها إلى الجانب
«اإلسرائيلي» سواء في لقاء مباشر إذا حضر
ال��وف��د «اإلس��رائ��ي��ل��ي» إل��ى القاهرة أو إذا لم
يحضر.

موجز من كبار المسؤولين في األمم المتحدة
ح��ول الوضع السياسي واإلنساني ،وكذلك
أوضاع الالجئين الفلسطينيين في غزة.
وترحب مسودة القرار بالمبادرة المصرية
ّ
لوقف إط�لاق ال��ن��ار وج��ه��ود الوساطة التي
يقوم بها األمين العام لألمم المتحدة بان كي
مون وبعض الشركاء الدوليين .وتطالب األمم
المتحدة بوضع آلية لمراقبة تطبيق اتفاق
وقف إطالق النار في حال تنفيذه واإلجراءات
المتفق عليها ،ويدعو األط��راف المعنية إلى
احترام الواجبات التي تفرضها قوانين حقوق
اإلنسان الدولية ،بما في ذلك ميثاق جنيف عام
.1949
كما يطالب المشروع بتنفيذ اإلج���راءات
ال��ض��روري��ة ك��اف��ة لضمان س�لام��ة المدنيين
ووق��ف ف��وري لالستخدام المفرط للقوة ضد
المدنيين ،داعيا ً جميع األط��راف إلى احترام
قدسية المؤسسات التابعة لألمم المتحدة،
وإدانة كل األعمال المنافية لهذه المبادئ.
وتطالب ال��م��س��ودة األم���م المتحدة بفتح
تحقيق كامل وشفاف ح��ول الهجمات التي
تعرضت لها م��دارس األون��روا في قطاع غزة
 ،باإلضافة إل��ى تقديم المساعدة اإلنسانية
للمدنيين الفلسطينيين في القطاع ،بما في ذلك
المساهمة في دعم وكالة «األونروا».
وتدعو المسودة إلى بذل الجهود العاجلة من
االطراف كافة والمجتمع الدولي لتحقيق سالم
شامل على أساس مبدأ الدولتين الفلسطينية
و»اإلسرائيلية» وال��ع��ودة إل��ى ح��دود ما قبل

مسودة المجموعة العربية

إل��ى ذل��ك ،وزع��ت المجموعة العربية في
األمم المتحدة الليلة الماضية مسودة معدلة
لمشروع ق��رار ح��ول ال��وض��ع ف��ي غ��زة ،بعد
تضمينها بعض مقترحات ألعضاء في مجلس
األمن أمال في أن يتم التصويت عليها قريباً.
وذك��رت وكالة األنباء الكويتية «كونا» أن
«المسودة تدعو مجلس األمن بالتنديد بكافة
األعمال العدائية تجاه المدنيين في قطاع غزة،
وعقد اجتماع غير رسمي للجمعية العامة
لألمم المتحدة األسبوع الجاري لالستماع إلى

تهامي
عام  1967وتطبيق قرارات مجلس األمن ذات
الصلة.
وك���ان م��ج��ل��س األم���ن ق��د أص���در ب��ي��ان��ات
صحافية ورئاسية ح��ول الوضع في قطاع
غزة الشهر الماضي ،إالّ أنها ليست ملزمة مثل
القرارات التي يصدرها.

فابيوس وأمن «إسرائيل»

وفي موقف متقدم على زمالئه الغربيين،
أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس
أن حق «إسرائيل» في ضمان أمنها ال يبرر
«ال��م��ذب��ح��ة» بحق الفلسطينيين ف��ي قطاع
غزة ،داعيا ً المجتمع الدولي إلى «فرض» حل
سياسي على الطرفين.
وقال فابيوس في بيان صادر عنه أمس إن
«حق «إسرائيل» باألمن ال يبرر قتل أطفال أو
ارتكاب مذبحة بحق مدنيين».
وأض����اف« :أن ال��ح��ل ال��س��ي��اس��ي للنزاع
الفلسطيني «اإلسرائيلي» «يجب أن يفرض من
قبل المجتمع الدولي ألن الطرفين و على رغم
المحاوالت العديدة ،أثبتا لألسف أنهما غير
قادرين على التوصل إلى اتفاق».

روحاني يندد بمجازر العدو

وفي هذا اإلطار ،ندد الرئيس اإليراني حسن
روح��ان��ي بعدم تحرك مجلس األم��ن الدولي
حيال «المجزرة» التي ترتكبها «إسرائيل»
بحق الفلسطينيين.
جاء ذلك في خطاب ألقاه روحاني أمام لجنة

دول غيرعربية تتولى الدفاع عن فل�سطين
بدأ الملف الفلسطيني ينتقل من الجامعة العربية الى تج ّمعات سياسية مختلفة مثل دول إسالمية
وإفريقية وأميركا الالتينية التي ترغب في الدفاع عنه في مواجهة الكیان «إلسرائيلي»بسبب خذالن
العرب وعلى رأسهم سلطات الرياض والقاهرة للفلسطينيين.
وتتصدر دول مثل إيران وأندونيسيا والبرازيل هذه االستراتيجية ،حيث احتضنت العاصمة
اإليرانية طهران أعمال قمة لجنة فلسطين في مجموعة دول عدم االنحياز بمشاركة نحو خمسين
دولة لتدارس الخطط التي يمكن نهجها في مواجهة كيان االحتالل وللتضامن مع فلسطين والدفاع
عن قضيتها في المنتديات الدولية.
وتعوض قمة لجنة فلسطين في تج ّمع دول عدم االنحياز التقاعس العربي للجامعة العربية
التي تتحكم فيها دول مثل مصر واإلمارات العربية والسعودية وكذلك منظمة المؤتمر اإلسالمي التي
تتحكم فيها الى حد ما العربية السعودية.
وتع ّرض الكيان «اإلسرائيلي» للمرة األولى لضغط دولي حقيقي من الدول الصاعدة في الساحة
الدولية مثل بعض الدول اإلفريقية كجنوب إفريقيا ودول أميركا الالتينية التي سحب البعض منها
سفراءهم من األراضي المحتلة ودول العالم اإلسالمي مثل أندونيسيا وماليزيا.
ومما سيساعد هذه ال��دول غير العربية هو قوتها االقتصادية والدبلوماسية وكذلك الطابع
الديمقراطي لنظامها ،حيث لن تخضع لالبتزاز األميركي و»اإلسرائيلي» في ملفات مثل المديونية
وحقوق اإلنسان.

القدس في حركة دول عدم االنحياز المجتمعة
في طهران يوم االثنين  4آب ،وذلك بحضور
وزراء خارجية السلطة الفلسطينية وقطر
وفنزويال وبنغالدش والسودان وأوغندا.

نتنياهو سيواصل العدوان

من جهته ،توعد رئيس وزراء العدو بنيامين
نتنياهو أمس بمواصلة العدوان العسكري ضد
قطاع غزة والذي دخل يومه الثامن والعشرين
لحين ع��ودة «الهدوء واألم��ن الى «إسرائيل»
بحسب تعبيره.
وق��ال نتنياهو في بيان ص��ادر عن مكتبه
«الحملة في غ��زة مستمرة» ،مشيرا ً ال��ى ان
«العملية ستنتهي فقط بعد استعادة الهدوء
واألمن لمواطني «إسرائيل» لفترة طويلة».
وكان وزير خارجية العدو أفيغدور ليبرمان
قد صرح ب��دوره ،بأنه يجب دراس��ة إمكانية
وضع قطاع غزة تحت إدارة األمم المتحدة.
ونقلت صحيفة «هآرتس» عن الوزير قوله:
«ي��س��أل الجميع م��اذا سيحدث بعد انتهاء
العملية (ف��ي غ��زة) ...وهناك خيارات عدة.
وبالتأكيد يجب دراسة فرض السيطرة الدولية
على غزة من قبل األمم المتحدة».
وأورد ليبرمان كمثال االنتداب البريطاني
على فلسطين وعمل بعثات األم��م المتحدة
في تيمور الشرقية وكوسوفو .وأضاف قوله:
«رأينا أن ذلك كان عمالً جيدا ً هناك» ،مشيرا ً
إل��ى أن األم��ر يتطلب اتفاقا ً بين «إسرائيل»
والسلطة الفلسطينية.

ويكيليك�س�« :إ�سرائيل» عمدت
�إلى خنق اقت�صاد غزة
كشف موقع ويكيليكس أن «السفارة األميركية في تل أبيب كان بحوزتها معلومات مؤكدة بأن
السلطات اإلسرائيلية تنوي المحافظة على أقصى مستوى منخفض لالقتصاد في قطاع غزة».
وأكد موقع ويكيليكس أمس استنادا ً الى مراسالت البعثة الدبلوماسية األميركية في «إسرائيل»
أن «المعلومات التي وصلت إلى السفارة األميركية في  3تشرين الثاني  2008أش��ارت إلى أن
المسؤولين اإلسرائيليين أكدوا ذلك لممثليها ،وأن «إسرائيل» تسعى إلى خفض فعالية النشاطات
اإلنتاجية الحياتية في غزة إلى ادنى مستوى ،وبحيث ال يهدد بوقوع أزمة إنسانية في القطاع».
وأرسلت البعثة الدبلوماسية األميركية في تل أبيب هذه المعلومات السرية إلى وزارتي المالية
والخارجية في واشنطن».
ومارست «إسرائيل» سياسة نقدية قاسية ضد غزة ،ولم تؤ ّمن للقطاع الوفرة المالية الضرورية،
وعزا الدبلوماسيون األميركيون ذلك إلى أن «إسرائيل» منذ وصول حركة حماس إلى السلطة اعتبرت
قطاع غزة « كيانا ً معادياً».
وظهر الجزء الجديد من التسريبات الدبلوماسية على موقع ويكيليكس على خلفية المواجهات
الراهنة بين «إسرائيل» ومقاتلي حماس ،حيث بدأت «إسرائيل» في تموز الماضي عملية عسكرية
سميت «الجرف الصامد» وتحولت إلى غزو بري جزئي لقطاع غزة من قبل الجيش «اإلسرائيلي».

الجزائر رف�ضت التدخل الع�سكري في ليبيا
تحت غطاء عربي و�أممي
قال مصدر دبلوماسي جزائري:
«إن بالده رفضت عرضا ً تقدمت به
أط��راف ليبيّة ،ويحظى بدعم دول
عربية وغربية ،للتدخل عسكريا ً في
ليبيا تحت غطاء عربي وأممي».
وأضاف المصدر الذى طلب عدم
الكشف عن هويته« :إن أعضاء في
البرلمان الليبي المنتهية واليته،
ول��ه��م ثقل سياسي ،ومسؤولون
س��اب��ق��ون ف��ي ال��ح��ك��وم��ة الليبية
(لم يس ّمهم) زاروا الجزائر نهاية
ح��زي��ران الماضي وطلبوا تدخالً
عسكريا ً جزائريا ً لفرض الشرعية
ف���ي ال��ع��اص��م��ة ط��راب��ل��س وط���رد
الميليشيات المتناحرة في محيط
المطار».
وأش����ار إل���ى أن «ال��م��س��ؤول��ي��ن
الليبيين ق��دم��وا للجزائر مبادرة
تتض ّمن تدخالً عسكريا ً جزائريا ً
تحت غطاء الجامعة العربية واألمم
المتحدة ،وهي المبادرة التي لقيت،
حسبهم ،قبول الحكومة المصرية
وكل من فرنسا والواليات المتحدة
األم��ي��رك��ي��ة» ،م��ن دون أن يحدد
بقية ال��دول العربية الداعمة لهذا

التوجه.
وأوض������ح ال���م���ص���در أن ك��ب��ار
المسؤولين ف��ي الجزائر «أبلغوا
المبعوثين القادمين من ليبيا أن

المصدر «ت��م تقديم االق��ت��راح في
شكل مخطط إلرسال قوات للسيطرة
على العاصمة ومساعدة القوات
الحكومية بغطاء جوي».

�إ�صابة جندي تون�سي في ا�شتباك مع م�سلحين
أعلنت وزارة ال��دف��اع أن وح��دة م��ن الجيش
التونسي تعرضت أمس إلط�لاق نار جديد من
مجموعة مسلحة ،ما أدى ال��ى إصابة جندي
بجروح في منطقة تقع فيها اشتباكات بشكل
متكرر م��ع مسلحين متطرفين على ال��ح��دود
الجزائرية.
وق��ال المكلف باالتصاالت في ال��وزارة رشيد
بوهولة «أث��ن��اء عملية ف��ي جبل سمامة وقع
اش��ت��ب��اك ب��ي��ن ال��ج��ي��ش ال��ت��ون��س��ي ومجموعة

مسلحة ،وأصيب جندي بجروح بالرصاص».
وأوضح أن الجندي كان في منتصف النهار في
قسم العمليات في مستشفى قصرين بوسط
غ��رب تونس .وأض��اف« :ان عمليات التمشيط
جارية لتعقب المجموعات المسلحة».
وهذه المنطقة المتاخمة للحدود الجزائرية
غ��ال��ب �ا ً م��ا تشهد م��واج��ه��ات واش��ت��ب��اك��ات مع
مجموعات متطرفة مسلحة ،وت��ط��ارد القوات
التونسية بشكل خاص منذ سنة ونصف السنة

عنصر من قوات البشمركة

المنافذ والمع�سكرات خارج �سيطرة الحكومة

مجل�س النواب الليبي يعقد �أولى جل�ساته في طبرق
عقد مجلس النواب الليبي المنبثق عن انتخابات 25
حزيران الماضي أولى جلساته في مدينة طبرق بغياب
عدد من أعضائه ،غالبيتهم من ذوي التوجهات اإلسالمية.
ونقلت وقائع الجلسة ،التي عقدت في طبرق بسبب
تدهور األوضاع األمنية في العاصمة طرابلس ،على الهواء
مباشرة.
وتم في الجلسة االفتتاحية نقل الصالحيات التشريعية
من المجلس الوطني العام المنصرف إلى مجلس النواب
الجديد.
وقال النائب أبو بكر بعيرة الذي رأس الجلسة إن 171
من مجموع  188نائبا ً حضروا الجلسة.
ولم ينجح سياسيون إسالميون في بدء احتفال منافس
في العاصمة طرابلس كان مقررا ً أمس.
وأصر البرلمانيون المناوئون لإلسالميين على االجتماع
في طبرق ،التي تبعد نحو  1500كلم عن طرابلس ،بسبب
هجوم اإلسالميين على العاصمة ،الذي بدأ في  13تموز.
من جهة أخرى ،تواصلت المعارك الطاحنة بين الكتائب
المسلحة الليبية ،المستمرة منذ ثالثة أسابيع للسيطرة
على مطار طرابلس الدولي ،ما أدى إلى مقتل  22شخصا ً

وإصابة  72آخرين ،في حين ال تزال النيران تلتهم ثمانية
خزانات وقود في العاصمة الليبية.
في وقت أعلنت لجنة األمن القومي في المؤتمر الوطني
العام أن جميع المنافذ ومعسكرات الدولة خارج سيطرة
الحكومة.
وش��ه��دت منطقة قصر ب��ن غشير وم��ط��ار طرابلس
والمناطق المحيطة بها اشتباكات مسلحة أودت بحياة
 22شخصاً ،وإصابة  72آخرين.وأعربت الحكومة الليبية
عن أسفها الستمرار االعتداءات التي تقوم بها «المجموعات
المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة».
وذكرت الحكومة ،في بيان على موقعها اإللكتروني ،إن
المدججة باألسلحة الثقيلة واصلت ضرب
«المجموعات
ّ
األه��داف المدنيّة وتعريض حياة اآلالف من المواطنين
للخطر بحجج واه��ي��ة» ،مشيرة إل��ى أن مستشفيات
طرابلس استقبلت خالل الساعات الـ  48الماضية 22
قتيالً و 72مصاباً.
في خضم ذلك ،أعلنت لجنة األمن القومي في المؤتمر
الوطني أن جميع المنافذ ومعسكرات الدولة خارج سيطرة
الحكومة.

الرئي�س
الموريتاني
ي�ؤدي اليمين
الد�ستورية

عناصر من الجيش الجزائري
الجزائر ترفض التدخل عسكريا ً
خارج حدودها حتى ولو تحت غطاء
دولي أو بدعوة من البلد المعني».
وع��ن شكل ه��ذا ال��ت��دخ��ل يشير

تعتزم قوات البيشمركة الكردية
ب���دء ه��ج��وم م��ض��اد ع��ل��ى مسلحي
الدولة اإلسالمية في شمال العراق،
بعد إجبارها على االنسحاب أول من
أمس األحد ،وسيطرة المسلحين على
بلدات عدة في شمالي البالد.
وأمر رئيس الوزراء العراقي ،نوري
المالكي ،القوات الجوية بمساعدة
قوات البيشمركة في قتالها مسلحي
داعش.
وأف��اد التلفزيون العراقي أمس
أن رئيس ال����وزراء ن��وري المالكي
أم��ر ال��س�لاح ال��ج��وي بدعم القوات
الكردية»البيشمركه» التي تخوض
معارك ضد مسلحي الدولة اإلسالمية
في شمال العراق.
وكان مسؤولون أكراد كبار أكدوا
أن قوات البيشمركه الكردية تعتزم
شن هجوم مضاد ضد مقاتلي «الدولة
اإلسالمية» ،أو ما يعرف بـ»داعش»
في شمال العراق بعد هزيمتها في
معارك يوم األحد.
وق��ال أحد المسؤولين إن األك��راد
ي��ح��ت��اج��ون اآلن ع�����ددا ً أك��ب��ر من
المقاتلين للتصدي لمسلحي تنظيم

الدولة اإلسالمية.
ويذكر أن  3بلدات وحقالً نفطيا ً
ك��ان��ت خ��اض��ع��ة ل��س��ي��ط��رة ق���وات
البيشمركة ال��ك��ردي��ة ،إل��ى جانب
س��د الموصل ف��ي محافظة نينوى
العراقية ،ق��د سقطت بيد مسلحي
تنظيم «الدولة اإلسالمية» يوم أول
من أمس األحد بعد معارك عنيفة بين
الجانبين.
وك��ان��ت ت��س��ري��ب��ات إع�لام��ي��ة قد
أك���دت ف��ي وق���ت س��اب��ق أن رئيس
«إقليم كردستان» مسعود البارزاني
اتصل هاتفيا ً أول من أم��س بمكتب
القائد العام للقوات المسلحة نوري
المالكي مطالبا ً إياه بتقديم دعم جوي
وتنسيق أمني وعسكري لمواجهة
عصابات «داعش».
وأضافت التسريبات أن «خطوة
ال��ب��ارزان��ي ه��ذه مؤشر إيجابي قد
يسهم بإذابة جبل الجليد بين اإلقليم
والحكومة المركزية في بغداد».
م��ن جهته ،طالب ح��زب العمال
الكردستاني جميع األكراد باالنتفاض
على مسلحي الدولة اإلسالمية في
شمال العراق ،عقب سيطرتهم على

بلدات من األكراد خالل تقدمهم.
وق��ال بيان للحزب  -ال��ذي قاتل
تركيا لنحو  30ع��ام�ا ً  -نشر على
موقعه على اإلن��ت��رن��ت «ي��ج��ب أن
ينتفض األكراد في الشمال ،والشرق،
والغرب على الهجوم على األكراد في
سنجار».
وقال مسؤول كردي« :إن القوات
الكردية امتد توسعها على نطاق أكبر
من طاقتها ،لكنها بدأت في استدعاء
عدد كبير من المقاتلين لهجوم مضاد.
وأضاف المسؤول أن «الوضع خطير
جدا ً بالنسبة إلى المنطقة .وينبغي
عمل شيء فوراً».
وك�����ان ال���ق���ي���ادي ف���ي ال��ح��زب
الديمقراطي الكردستاني علي عوني
قد قال في بيان« :إن التقارير التي
أش����ارت إل���ى س��ق��وط س��ن��ج��ار بيد
إره��اب��ي��ي «داع���ش» ليست دقيقة،
وقالت مصادر« :إن قوة كبيرة بقيادة
قائد القوة (الفيلق) األول وقوة كوالن
منصور البارزاني (نجل رئيس اإلقليم
مسعود بارزاني) ،معززة باألسلحة
الثقيلة قد وصلت الى منطقة سنجار
في محاولة الستعادتها».

مقاتلين ينتمون الى تنظيم القاعدة في جبال
الشعانبي وسمامة.
وف��ي منتصف تموز  ،قتل  15جنديا ً ج��راء
هجوم في الشعانبي ،وه��و األكثر دموية في
تاريخ الجيش التونسي ،وليل السبت األحد قتل
جندي أيضا ً في سبيطلة شرق سمامة.
وفي حزيران ،تعرض منزل وزير الداخلية في
القصرين لهجوم ،وأعلن تنظيم القاعدة في بالد
المغرب االسالمي مسؤوليته عنه.

أدى الرئيس الموريتاني
محمد ولد عبد العزيز اليمين
الدستورية لوالية ثانية من
خمسة أعوام ،واعدا ً بمواصلة
مكافحة اإلرهاب.
وأع��ي��د انتخاب ول��د عبد
العزيز رئيسا ً ف��ي حزيران
الماضي بعد فوزه بنحو 82
في المئة من األصوات.
وأق��ي��م االح��ت��ف��ال بملعب
نواكشوط األولمبي بحضور
اآلالف م����ن ال��م��واط��ن��ي��ن
ال��م��وري��ت��ان��ي��ي��ن ،ك��م��ا حضر
االحتفال مسؤولون أجانب،
في مقدمتهم رؤس��اء غامبيا
وغ��ي��ن��ي��ا ب��ي��س��او وم��ال��ي
والسنغال وتشاد.
وال��ت��زم ول��د عبد العزيز
في خطابه بمكافحة اإلرهاب
والجريمة المنظمة «عبر تعزيز
التجهيز والتدريب وق��درات
القوات األمنية والمسلحة»،
واعدا ً على الصعيد االجتماعي
بـ»محاربة الفساد» .وأعلن
إنشاء صندوق وطني لتمويل
أنشطة لمصلحة الفئات األكثر
فقراً.
وانتخابات  21حزيران
الرئاسية قاطعها قسم من
ال��م��ع��ارض��ة ال��م��وري��ت��ان��ي��ة
ال��م��ن��ض��وي��ة ف��ي «ال��م��ن��ت��دى
ال���وط���ن���ي ل��ل��دي��م��ق��راط��ي��ة
والوحدة» ،الذي قاطع ايضا ً
ح��ف��ل التنصيب ون��ظ��م في
المقابل تج ّمعا مضادا ً منددا ً
بـ»انتخاب أح��ادي الجانب
ومن دون هدف».

مسلح أمام حريق في مطار طرابلس

حملة مالحقات في  7محافظات ومقتل تكفيري ْين وتدمير نفقين في �سيناء

الأمن الم�صري يعتقل ع�شرات الإرهابيين
واصلت وزارة الداخلية المصرية
حمالتها الناجحة ف��ي استهداف
البؤر اإلجرامية واإلرهابية لمالحقة
ال��خ��ارج��ي��ن ع��ن ال��ق��ان��ون ،حيث
اعتقلت أم��س العشرات منهم في
حملة أمنية طالت سبع محافظات...
فيما تمكنت من قتل تكفيريين اثنين
في محافظة شمال سيناء ،وتدمير
نفقين.
وأك��د مدير مصلحة األم��ن العام
اللواء سيد شفيق أن ق��وات األمن
نجحت في مداهمة عدة بؤر إرهابية
ف��ي س��ت محافظات ،وتمكنت من
ضبط  30من العناصر اإلخوانية
اإلرهابية ومثيري الشغب ،الصادر

بحقهم ق��رارات ضبط وإحضار من
قِبل النيابة العامة ،والمتورطين
في االع��ت��داء على مقرات الشرطة
والتحريض على العنف ضد رجال
الجيش والشرطة.
وتمكنت الحمالت من استهداف
ع���دد م���ن ال��ع��ن��اص��ر اإلخ��وان��ي��ة
اإلرهابية ومثيري الشغب ،حيث تم
ضبط  12في بني سويف وستة في
القاهرة وستة في المنيا وثالثة في
ال��وادي الجديد واثنين في الجيزة
ومتهم في الفيوم.
وف���ي ش��م��ال س��ي��ن��اء ،واص��ل��ت
القوات المسلحة عملياتها العسكرية
مدعومة بالطائرات للقضاء على

البؤر واألوكار اإلرهابية والعناصر
التكفيرية.
وأك��د الناطق العسكري العميد
محمد سمير أن «ق���وات الجيش
تمكنت مساء السبت م��ن تصفية
اثنين من العناصر التكفيرية بعد
تبادل إلطالق النار».
وأضاف سمير« :أن القوات دمرت
نفقين ،وألقت القبض على  11من
المطلوبين أمنيا ً الذين يشتبه في
تنفيذهم هجمات ضد قوات الجيش
والشرطة ،فضال عن تدمير سيارة
دفع رباعي وثماني دراجات بخارية
تستخدمها العناصر االرهابية في
تنفيذ عملياتها ضد قوات األمن».

