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حرب �شوارع بين مقاتلي «الحماية» و«داع�ش» في عين العرب

مدارات

�أكراد �سورية يهددون بنقل المعركة �إلى �أ�سطنبول و�أنقرة
ه��ددت الحركة الوطنية الكردية
للتغيير السلمي في سورية الحكومة
التركية بنقل المعركة من عين العرب
(ك��وب��ان��ي) إل��ى اسطنبول وأن��ق��رة،
واتهمت تركيا بمحاصرة عين العرب
مع داع��ش ومنع األك��راد من الدفاع
عنها ،نافية أن يكون مسلحو داعش
قد سيطروا على كوباني بالكامل.
وقال األمين العام للحركة الوطنية
الكردية للتغيير السلمي علي أومري
للزميلة في قناة «العالم» اإلخبارية
أم��س« :تحتدم المعارك في منطقة
عين العرب في المدخل الشرقي في
بعض األح��ي��اء الصغيرة للمدينة،
حيث دخلت بعض عناصر التنظيم
االرهابي داعش إلى حي ْين (اثنين)
صغيرين في المدخل الشرقي لعين
العرب وتحاول بالمدفعية والقصف
الصاروخي ضرب األحياء األخرى».
وأضاف أوم��ري« :أما في المدخل
الجنوبي ،أؤكد مرة ثانية أن المدخل
الجنوبي لمنطقة ك��وب��ان��ي (عين
العرب) هو بيد قوات وحدات الحماية
ال��م��داف��ع��ة ع��ن ع��ي��ن ال���ع���رب ،ول��م
تستطيع عناصر التنظيم اإلرهابي
دخول المدخل الجنوبي».
وأك����د ن��ش��ط��اء س��ي��ط��رة تنظيم
«داع��ش» على  3أحياء شرق مدينة
ع��ي��ن ال���ع���رب (ك���وب���ان���ي) ش��م��ال
سورية ،عقب اشتباكات عنيفة مع
المقاتلين األكراد الذين يدافعون عن
المدينة .ونقلت مصادر عن النشطاء
سيطرة التنظيم على أحياء كاني
عربان والمنطقة الصناعية ومقتلة
الجديدة.
وأشار نشطاء في وقت سابق إلى
ان��دالع اشتباكات للمرة األول��ى في
حيين يقعان عند المدخل الشرقي
لمدينة عين ال��ع��رب ،مضيفين أن
ح��رب ش��وارع ت��دور بين الطرفين.

كوباني ...عرو�س ال�شمال
نظام مارديني

وأض���اف النشطاء أن ال��م��ئ��ات من
المدنيين األكراد المقيمين في المدينة
فروا إلى تركيا أمام تقدم المسلحين.
وكان مسلحو «داع��ش» قد رفعوا
أعالم التنظيم السوداء على بعد مئة
متر شرق وجنوب شرق عين العرب
الواقعة قرب الحدود مع تركيا.
ونقلت مصادر تصريحات لضابط
تركي كما أظهرت مشاهد تلفزيونية

التقطت م��ن ال��ج��ان��ب ال��ت��رك��ي من
الحدود راية س��وداء يبدو أنها راية
التنظيم ترفرف فوق مبنى من أربعة
طوابق ق��رب موقع شهد بعضا ً من
أعنف االشتباكات في األيام القليلة
الماضية.
وقال الضابط التركي الذي رفض
كشف اسمه إن الراية هي راية تنظيم
الدولة اإلسالمية ال��ذي سيطر على

مساحات واسعة من سورية والعراق
في األشهر األخيرة.
وك����ان «م��ق��ات��ل��و ق����وات حماية
الشعب» قد صدوا ليلة أول من أمس
هجوما ً لـ»داعش» على مدينة عين
العرب السورية بعد معارك عنيفة
أسفرت عن سقوط  19مقاتالً كرديا ً
و 27من التنظيم.
ونقلت م��ص��ادر ع��ن نشطاء بأن

التنظيم دخل اشتباكات هي األعنف
في عين العرب منذ بدء هجوم التنظيم
ف��ي  16أي��ل��ول ال��م��اض��ي .وأض��اف
النشطاء بأن المقاتلين األكراد صدوا
ه��ج��وم�ا ً لمسلحي التنظيم الذين
حاولوا اقتحام البلدة من الجهتين
الشرقية والغربية ،وذلك عقب تنفيذ
فتاة كردية مقاتلة عملية استشهادية
استهدفت التنظيم األحد الماضي.

«دا�سو رافال» الفرن�سية تن�ضم للحرب و«الأبات�شي» للمرة الأولى مرة تق�صف «داع�ش»

القوات العراقية ت�ستعيد مناطق من التنظيم
أح��رزت القوات األمنية العراقية
وقوات البيشمركة الكردية تقدما ً في
محافظات نينوى واألنبار وصالح
الدين واستعادت مناطق عدة كانت
تحت سيطرة تنظيم «داعش».
ف���ف���ي ن���ي���ن���وى ح������ررت ق����وات
البيشمركة الكردية قريتين تابعتين
لناحية زم��ار من قبضة « داع��ش»
أمس.
ونقل عن مصدر في كردستان أن
قوات البيشمركة والقوات المتعاونة
معها «قامت بتحرير قريتي خرابة
عشق وخ��راب��ة تبن اللتين كانتا
تعتبران من المناطق االستراتيجية
لمسلحي التنظيم» .وص��دت قوات
البيشمركة على حدود مناطق جلوالء
وإمام وايسي والسعدية في محافظة
ديالى هجمات للتنظيم.
وف��ي األن��ب��ار ق��ال ق��ائ��د الشرطة
أحمد صداك الدليمي ،إن قوة أمنية
مشتركة شنت عملية عسكرية كبيرة
على منطقة زن��ك��ورة شمال غربي
مدينة الرمادي وتمكنت من تطهيرها
بالكامل.
وأع��ل��ن جهاز مكافحة اإلره���اب،
تحرير ناحية الضلوعية جنوب
تكريت وأطرافها بالكامل من تنظيم
«داعش».
وقال المستشار اإلعالمي للجهاز
سمير الشويلي ،إن ق��وة أمنية من
الجيش وج��ه��از مكافحة اإلره���اب
مدعومة بمقاتلين من العشائر وأبناء
الحشد الشعبي تمكنت ،من تطهير

ناحية الضلوعية وجميع أطرافها.
وف���ي ال��س��ي��اق ،أع��ل��ن الجيش
األميركي أمس أنه استخدم ألول مرة
مروحيات لضرب مسلحي «داعش»
في العراق.
وق���ال المتحدث ب��اس��م القيادة
المركزية األميركية كورتيس كيلوج
إن الجيش األميركي استخدم طائرات
م��ن ط���راز أباتشي األح���د واالثنين
الماضيين لضرب مسلحي «داعش»

بهدف تقديم الدعم للقوات العراقية.
وأشار المسؤول األميركي إلى أن
استخدام المروحيات جاء بطلب من
السلطات العراقية لصد التنظيم قرب
مدينة الفلوجة.
وي���رى م��راق��ب��ون أن اس��ت��خ��دام
الواليات المتحدة المروحيات دليل
على أن التحالف لم يحقق النتائج
المرجوة من ال��غ��ارات التي تنفذها
المقاتالت.

وي��ق��ول ع��س��ك��ري��ون أم��ي��رك��ي��ون
إن استخدام المروحيات محفوف
بمخاطر كبيرة نظرا ً إل��ى تحليقها
على ارتفاعات منخفضة عن األرض
وبالتالي يسهل إسقاطها.
م��ن ج��ان��ب آخ���ر ،ق��ال المتحدث
باسم وزارة الدفاع األميركية ستيف
واري��ن إن القرار باستخدام طائرات
م��روح��ي��ات ات��خ��ذ ب��س��ب��ب طبيعة
األه����داف ،م��ش��ي��را ً إل��ى أن الجيش

األميركي يجري تقييما ً للمخاطر مع
كل عملية تنفذ.
يذكر أن الواليات المتحدة أعلنت
م���رارا ً أنها لن تخوض حربا ً برية
ضد المسلحين .وعادة ما تستخدم
ال��م��روح��ي��ات ف��ي ال��م��ع��ارك البرية
لسهولة تحديد األه����داف ،م��ا يدل
على تطور في ح��رب التحالف ضد
التنظيم.
وكانت قد أقلعت ث�لاث مقاتالت
فرنسية من ط��راز داس��و راف��ال من
قاعدة سانت ديزيه الجوية االثنين
ال��م��اض��ي ل�لان��ض��م��ام إل����ى مهمة
ال��ق��وات الجوية الفرنسية «عملية
 « Chammalفي العراق.
و«العملية  »Chammalهي
االس��م الحركي للعملية الفرنسية
العسكرية في العراق الحتواء توسع
قوات تنظيم «داعش» بالتعاون مع
الجيش العراقي.
ويلتحق بالطائرات المقاتلة حوالى
 30من أفراد الجيش الفرنسي ،ومن
المقرر تمركز هذه القوة في الخليج
العربي.
وق���د ص���رح ال��رئ��ي��س الفرنسي
فرانسوا هوالند أن العملية ستقتصر
على الضربات الجوية من دون تدخل
على األرض.
وط��ائ��رات داس��و راف���ال المقاتلة
فرنسية الصنع ،وهي ذات محركين
وم��ت��ع��ددة األغ���راض يمكنها تنفيذ
القصف الجوي ،وكذلك تستخدم في
عمليات االستطالع.

ت�أجيل م�شاورات ت�سمية رئي�س حكومة اليمن

تقرير �إخباري
الحوثيون يتمددون
نحو حقول النفط وباب المندب
يسعى المتمردون الحوثيون إلى مد نفوذهم إلى مضيق باب
المندب االستراتيجي غربا ً وحقول النفط شرقاً ،استنادا ً إلى
مصادر متطابقة .ووضع الحوثيون نصب أعينهم أخيراً ،السيطرة
على ميناء الحديدة على البحر األحمر ،إذ فتحوا األسبوع الماضي
مقرا ً لهم.
وقال مسؤول عسكري قريب من الجماعة« :إن الحديدة مرحلة
أولى في طريق توسيع وجودهم عبر اللجان الشعبية على طول
الشريط الساحلي وحتى باب المندب» على مدخل البحر األحمر
وخليج عدن.
وقال مصدر عسكري آخر« :إن الحوثيين لديهم بالفعل بضعة
آالف من الرجال المسلحين في الحديدة ،ويطمحون إلى السيطرة
على مضيق باب المندب ،إضافة إلى منطقتي دهوباب والمخا
الساحليتين واللتين تجرى عبرهما كل عمليات التهريب ،ومن
بينها تهريب األسلحة».
كما يسعى الحوثيون إل��ى التقدم باتجاه محافظة مأرب
في الشرق« ،آملين التمكن بمساعدة القبائل الحليفة لهم ،من
السيطرة على حقول النفط والغاز ،وأيضا ً على محطة الكهرباء
الرئيسة التي تغذي العاصمة» ،كما ص��رح مصدر قريب من
الحركة الحوثية.
لكن شيخا ً قبليا ً أوض��ح أن «ه��ذا المشروع ال ي��زال يواجه
بمقاومة من قبائل مأرب ،مثل قبيلتي عبيدة ومراد ،اللتين حشدتا
رجالهما» ،مذكرا ً بأن قبيلتي «عبيدة ومراد انضمتا إلى قبائل
الجوف في المعارك ضد الحوثيين قبل ثالثة أشهر» .في الوقت
نفسه ،فإن الحوثيين يستفيدون من جمود العملية السياسية
للتسلل إلى صفوف الجيش والشرطة.
وقال مسؤول في أجهزة األمن« :إن الحوثيين يتفاوضون على
ضم نحو  20ألفا ً من مقاتليهم إلى الجيش وقوات األمن وأجهزة
االستخبارات».

اللواء الأحمر وال�شيخ حميد فرّا �إلى ال�سعودية وتركيا
ج ّمدت النيابة العامة اليمنية
ممثلة بالنائب العام ،أموال اللواء
علي محسن األحمر والشيخ حميد
األح��م��ر م��ع أسرتيهما ،ف��ي حين
ت����ردّدت أن��ب��اء ع��ن لجوئهما إلى
السعودية وتركيا وطلبهما اللجوء
السياسي في تلك الدولتين.
وذكر مسؤول في إدارة المصرف
المركزي اليمني أن «رئيس المصرف
المركزي أصدر تعميما ً إلى البنوك
التجارية والحكومية كافة بتجميد
أرصدة كل من اللواء األحمر وأسرته
والشيخ حميد وأسرته ،منها (بنك
سبا اإلسالمي) الذي يمتلك غالبية
أسهمه الشيخ حميد ،وه��و رئيس
مجلس إدارته».
م��ن جهة أخ���رى ،ق��ال مسؤول
حكومي ان «اللواء األحمر نجح في
الفرار إل��ى السعودية ف��ور سقوط
قيادة فرقته والمنطقة الشمالية
للعاصمة بيد الحوثيين في  21أيلول
الماضي ،وطلب اللجوء السياسي
في المملكة التي يعتقد أنها منعته
من أي عمل سياسي من أراضيها»،
منوها ً إلى أن «أنصار محسن األحمر
من اإلخ���وان المسلمين يحاولون
الدخول إلى المدن التي يسيطرون
عليها كالبيضاء والجوف واب وتعز
ومدن جنوبية».
وع����ن ال��ش��ي��خ ح��م��ي��د أوض���ح
المسؤول نفسه مشترطا ً عدم كشف
هويته ،أن «الشيخ حميد أصبح
الجئا ً سياسيا ً في تركيا التي وصل

إليها بنصيحة من رئيس الجمهورية
عبد ربه منصور هادي قبل أساببع
م���ن دخ����ول ال��ح��وث��ي��ي��ن صنعاء
واقتحام منازله ،إذ أفلت أيضا من يد
الحوثيين الذين اشترطوا خروجه
قبل دخولهم صنعاء ،أو محاكمته
في حال دخلوا العاصمة ووجدوه».
ع���ل���ى ص��ع��ي��د آخ������ر ،أُج���ل���ت
ال��م��ش��اورات ح��ول تسمية رئيس
الحكومة اليمنية ،إلى ما بعد انتهاء
عطلة عيد األضحى ،بسبب استمرار
الخالفات التي تتمحور هو هوية
رئيس ال��وزراء السياسية ،إن كان

مستقالً أم من أحد األحزاب.
وق���ال مساعد للرئيس اليمني
عبد ربه منصور ه��ادي ،إنه أجلت
ال��م��ش��اورات بشأن تسمية رئيس
ال����وزراء إل��ى م��ا بعد إج���ازة عيد
األضحى األسبوع المقبل .وأضاف
ف��ي تصريح« :توقفت م��ش��اورات
تسمية رئيس ال��وزراء إلى ما بعد
إج���ازة العيد ،التي تنتهي مطلع
األسبوع المقبل ،بسبب سفر معظم
المستشارين لقضاء إج��ازة العيد
خارج العاصمة».

هل سيقلب ح��زب العمال الكردستاني الطاولة
على السلطان العثماني وعبيده في عقر دارهم وبين
ظهرانيهم ويشعل النار في عاصمة الخالفة إسطنبول
ويقطع الطريق أمام رجب طيب أردوغان الذي يريد
أن يعبده بأشالء المدنيين في كوباني ـ عين عرب
قبل المقاتلين من «وح��دات حماية الشعب»؟ وهل
سيفهم أردوغ���ان ذات��ه التحذير ال��ذي أطلقه زعيم
الحزب عبدالله أوجالن من المساس بكوباني وأهلها
وانتفاضة أكراد تركيا أول من أمس نصرة إلخوانهم
في كوباني ـ عروس الشمال؟
أسئلة مشروعة طرحها المراقبون الذين يتابعون
التحركات التركية الداعمة لحرب التحالف ضد
«داعش» إعالمياً ،في حين تفتح أنقرة من جهة ثانية
بواباتها أمام الرياح السوداء التي يمثلها التنظيم
الدموي ضد أكراد سورية ،مثلما دعمته ضد كلدانيي
وآشوريي وإيزيديي العراق الذين هُ ّجروا من مدنهم
وقراهم وبيوتهم إلى المجهول.
فعلى وقع الهجرة والنار والنزوح والدم المسفوك
على أعتاب حدود سايكس ـ بيكو ،تنشر تركيا دباباتها
كحمامات سالم ،بل لتنتظر اللحظة المناسبة لتنقض
على من سيبقى في مدينة عين العرب – كوباني،
وتكمل ما ب��دأه «داع��ش» منذ أسبوعين من هجوم
عنيف وحصار مطبق على المدينة ومن يعتصم بها
من األهالي ومن مقاتلين وأبطال «وح��دات حماية
الشعب» ،المتجذرين بأرضهم حتى الرمق األخير،
وما استشهاد بيريفان ساسون وآري��ن ميركان إال
نموذج ...لما سينتظر القوات التركية و«دواعشها»،
من شيشان وطالبان ومغاربة وعرب خليج وحتى
أكراد ،في األيام المقبلة!
إن��ه حقا ً لمشهد يضاف إل��ى مئات المشاهد من
تاريخ الهالل السوري الخصيب ،المذبوح من الوريد

إلى الوريد تحت سمع وبصر العالم أجمع ،الغرب
الحاقد الطامع بكنوزه منذ كنز نمرود حتى النفط
المعبود ،وأتباع الغرب العرب العاربة والمستعربة
والكرد المستعربة وراءهم كالقط الفرح بعزاء أهله
جالسين في إسطنبول ينتظرون انهيار «وح��دات
حماية الشعب» .
ها هي الظلمات التي كانت تتك ّثف في النفوس
الخبيثة ،وتتسلّل من بين تالل «األشقاء» و«األصدقاء»
إلى األزقة ،بهواجس الخراب والموت األسود ،تخيّم
على نهارات عين عرب ـ كوباني وغيرها من مدن يريد
ُ
َ
خنق رئاتها ،مدن لطالما صدّرت من بين تلك
التطرف
التالل ذاتها ،شعراء وقادة وفنانين وليس قتلة .ولكن
ماذا يفعل المثقف؟ هل نقول مع بوكوفسكي :ابحث
عن ما تحب واسمح له أن يقتلك؟
إن صمت الجميع لما يجري على حدودنا الشمالية
وبخاصة في عين عرب ـ كوباني ربما جاء من أجل
التغطية على التقصير وما خلفه من االستهتار بقدسية
الدم ،وعدم تعرض المقصرين إلى المساءلة.
التحدي الحقيقي الذي يواجهنا جميعا ً نحن سكان
هذه األرض المنكوبة بفيروسات اإلرهاب المتعددة
األشكال والوظائف ،هو امتالك اإليمان بهذه األرض
واالستعداد لمواجهة هذا الغول وشبكاته االخطبوطية
المتسللة إلى تفاصيل حياتنا الفردية والجمعية.

خلجة
هما ...توأمانِ ،
عينا «عرب وكوباني»،
بالفدا ِء مضرجان
توزعان باقات الغي ِم ...
للشهداء ...للعذارى
وللجس ِد المضي ِء بالدم

رام اهلل :مواقف ال�سويد وفرن�سا م�شجعة
رح��ب��ت السلطة الفلسطينية،
باعتزام السويد االعتراف بالدولة
الفلسطينية وتأكيد فرنسا ضرورة
قيامها ،معتبرة أن ذلك «خطوات
مشجعة تعزز عملية السالم».
وقال الناطق باسم رئاسة السلطة
نبيل أبو ردينة في بيان بثته وكالة
األنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»
إن «المواقف السويدية المعلنة
على لسان رئيس وزرائها ،وكذلك
الموقف الفرنسي المعلن على لسان
المتحدث باسم خارجيتها ،خطوات
مشجعة وف��ي االت��ج��اه الصحيح
وت��خ��دم وت��ع��زز مستقبل مسيرة
السالم في فلسطين والمنطقة».
وأك���د أب��و ردي��ن��ة أن «التركيز
األوروب���ي والعالمي على ض��رورة
االعتراف بدولة فلسطين والمنسجم
مع الشرعية الدولية ،وقرار الجمعية
العامة الصادر في  29تشرين ثان
 ،2012يالقي كل الترحيب والتقدير
م��ن قبل رئ��ي��س السلطة محمود
عباس والقيادة الفلسطينية ،ألن
االعتراف بدولة فلسطينية مستقلة
وعاصمتها القدس الشرقية ،هو
الطريق الصحيح لألمن واالستقرار
في المنطقة بأسرها».

وح��ث أب��و ردي��ن��ة دول العالم
أجمع على «تبني مثل هذه المواقف
الشجاعة» ،معربا ً عن االستغراب
لـ «الدول التي ما زالت تسير عكس
منطق التاريخ وضد عملية سالم
ناجحة ودائمة تمهد لعودة األمن
واالستقرار لهذه المنطقة المضطربة
والمتفجرة».
وك����ان ال��ن��اط��ق ب��اس��م وزارة
الشؤون الخارجية الفرنسية رومان
نادال قال أول من أمس ،إن التوصل

إلى قيام دولة فلسطين تعيش في
سالم وأمان إلى جانب «إسرائيل»
أم��ر م��ل��ح« ،وه���ذا ه��و ال��ح��ل ال��ذي
يسانده المجتمع الدولي» بحسب
تعبيره.
وي��وم الجمعة الماضي ،أعلن
رئيس وزراء السويد ستيفان لوفين
أن بالده ستعترف بدولة فلسطين
«وف��ق مبدأ حل الدولتين» ،وذلك
خالل خطابه األول بعد المصادقة
على تشكيل حكومته االئتالفية.

ليبيا تفرج عن � 24أجنبي ًا بينهم  3من رو�سيا
أكدت وزارة الخارجية الروسية عودة  24شخصا ً
من مواطني روسيا وأوكرانيا وبيالروس إلى بلدانهم
كانوا معتقلين في ليبيا منذ عام .2011
ونقل موقع الخارجية الروسية اإللكتروني عن
ألكسندر لوكاشيفيتش المتحدث الرسمي باسم
ال��وزارة تأكيــده أن «أه��م ما يمكن قولــه اليوم إن
جميع المواطنيــن ال���روس ع���ادوا إل��ى وطنهــم.
وال��ش��يء نفسه ينطبق على م��واط��ن��ي ب��ي�لاروس
وأوكرانيا الذين ناضلنا من أجلهم ليس أقل إصرارا ً
من مواطنينا».
وكانت صحيفة «كوميرسانت» الروسية قد ذكرت

ف��ي وق��ت سابق أم��س اإلف���راج ع��ن  3مواطنين من
روسيا و 18أوكرانيا و 3من بيالروس كانوا معتقلين
في ليبيا منذ عام  2011ومحكوم عليهم بالسجن
لفترات طويلة بتهمة التعاون مع نظام القذافي.
ونقلت الصحيفة ع��ن سيرغي بيكوف وه��و من
سكان مدينة سيفاستوبول قوله« :حررتنا روسيا»،
فيما أش��ارت الصحيفة إل��ى أن المواطن الروسي
فالديمير دولغوف الذي كان محكوما ً بالسجن عشر
سنوات مع األشغال الشاقة علق في حسابه على
موقع التواصل االجتماعي «أودنوكالسنيكي» قائالً:
«الحرية كلمة عذبة».

م�صر :مقتل  16م�سلح ًا
من «بيت المقد�س» في �سيناء
تمكنت ق��وات األم��ن المصرية،
فجر أمس ،من قتل  16متطرفا ً في
حملة مداهمات برية على ثالث
ق��رى جنوب رف��ح والشيخ زوي��د
بسيناء.
وشاركت في العملية النوعية،
ب��ح��س��ب م��ص��ادر أم��ن��ي��ة ،ق��وات
خاصة ومن الصاعقة واستندت
إل��ى معلومات استخباراتية عن
تحركات رؤوس تنظيم ما يعرف
بتنظيم «أنصار بيت المقدس».
و اع��ت��ق��ل��ت ال���س���ل���ط���ات ف��ي
المداهمات أكثر من خمسة من قادة
التنظيم المتطرف.
وكانت أجهزة األم��ن المصرية
عثرت أول م��ن أم��س ،على أرب��ع
جثث مقطوعة ال��رأس في شمال
سيناء غداة إعالن جماعة أنصار
بيت المقدس اإلرهابية مسؤوليتها
عن مقتل أربعة أشخاص ،بحسب
مصدر أمني.
وأوضح المصدر الذي فضل عدم
االفصاح عن هويته أن «الشرطة
المصرية عثرت االثنين على أربع
جثث مقطوعة ال��رأس ملقاة في
إحدى الطرق جنوب بلدة الشيخ
زويد بشمال سيناء».

وب��ث��ت ج��م��اع��ة أن��ص��ار بيت
ال��م��ق��دس األح���د ال��م��اض��ي ،على
حسابها على «ت��وي��ت��ر» شريطا ً
م��ص��ورا ً تبنت ف��ي��ه ق��ت��ل أرب��ع��ة
أشخاص ،ثالثة منهم بقطع الرأس،
متهمة إياهم بالتجسس لحساب
الجيش المصري واالستخبارات

«اإلسرائيلية».
ويظهر الشريط قتل األشخاص
األربعة بعدما «اعترف» أحدهم
ب��أن��ه ي��ع��م��ل ل��ح��س��اب ال��ج��ي��ش
ال��م��ص��ري فيما اع��ت��رف الثالثة
اآلخ��������رون ب��ال��ع��م��ل ل��ح��س��اب
الموساد.

