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اخبار قصيرة

مصدر عراقي :األسد يخ ّول حكومة بغداد بقصف مواقع «داعش» في سوريا

وزيرة التربية العراقية تقدم استقالتها بعد تداول مقطع مصور لشقيقها
الحشد الشعبي يطلق عملية عسكرية
لمالحقة فلول «داعش» في تكريت
االستخبارات العسكرية تعلن ضبط مخبأ
للعبوات الناسفة في االنبار

ب��غ��داد ـ وك����االت :ق��دم��ت وزي���رة ال�ترب��ي��ة ال��ع��راق��ي��ة ،شيماء
احليالي ،السبت ،استقالتها إىل رئيس الوزراء ،عادل عبد املهدي،
على خلفية مزاعم تفيد بصلة شقيقها األكرب ،ليث ،بتنظيم
«داعش» اإلرهابي.
وق��ال��ت احل��ي��ال��ي ،يف ب��ي��ان نشرته على صفحتها يف موقع
«فيسبوك»« :ابتالنا اهلل خبطف اإلرهابيني ألهل نينوى الكرام
وإج��ب��اره��م على العمل يف وظ��ائ��ف مدنية ،ومنهم أخ��ي ال��ذي
أجربته داعش حتت التهديد على العمل يف دائرته اليت يعمل
فيها قبل وبعد التحرير» .وأش��ارت إىل أن «حمرضني» نشروا
مقطعا مصورا جمتزءا لبيان صلة أخيها بتنظيم «داعش».
وأض��اف��ت أن «ح��ال��ة أخ���ي مثلها م��ث��ل ع��ش��رات اآلالف من

والجيش ينفي مشاركة قاصرين من
دارفور في الحرب اليمنية

السودان ..دعوات
للتظاهر في عشية عيد
االستقالل ملطالبة البشير
بالتنحي
برلماني سوداني :تأجيل زيارة
رئيس البرلمان المصري
للخرطوم  10أيام

اخلرطوم ـ وكاالت :دعا جتمع املهنيني السودانيني
إىل التظاهر جمدداً اإلثنني بالتزامن مع ليلة إعالن
استقالل البالد الذي يصادف الثالثاء.
وأع��ل��ن ال��ت��ج��م��ع أن امل��وك��ب س��ي��ت��ح��رك م��ن دوار
القندول يف قلب اخلرطوم باجتاه القصر اجلمهوري
لتسليمه مذكرة تطالب بتنحي الرئيس عمر البشري.
ّ
وحض التجمع مجاهري الشعب السوداني على جعل
اليوم اخلاص باالستقالل ورأس السنة امليالدية يوماً
وليلة خالصني للتظاهر واالحتجاج حتى صباح السنة
امليالدية اجلديدة يف مدن اخلرطوم الثالث ويف خمتلف
ربوع السودان.
منسق امل��ب��ادرة الوطنية يف ال��س��ودان حممد حسب
الرسول دعا إىل إجياد وسائل سلمية من أجل حتقيق
التغيري يف بالده ،والتوجه حنو فرتة انتقالية.
م��ن ج��ه��ت��ه ،ن��ف��ى زع��ي��م ح��رك��ة حت��ري��ر ال��س��ودان
املعارضة عبد الواحد نور اتهامات اخلرطوم ألنصاره
بالتخطيط لقتل حمتجني أو ال��وق��وف وراء أعمال
العنف خالل مسريات االحتجاج.
يف السياق أكد الرئيس السوداني ،عمر البشري ،يف
خطابه أمام قيادات الشرطة ،األحد ،أن بالده ستخرج
من هذه األزمة رغم أنف كل الذين حياربون السودان
من خالهلا.
الرئيس السوداني عمر حسن البشري ع ّلق سابقا على
التظاهرات ،ورأى أن ب�لاده تتعرض حمل��اوالت االبتزاز
االقتصادي والسياسي من الدول الكربى ،وذلك بعد
أسبوع من اندالع احتجاجات يف البالد .من جانب آخر
نفى اجليش السوداني صحة تقرير لصحيفة «نيويورك
تاميز» األمريكية تتحدث فيه عن مشاركة
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احل���االت ،ال�تي اض��ط��رت للبقاء يف وظائفها حت��ت سلطة قوة
اح��ت�لال ،وال ميكن مل��ن خضع هل��ذه السلطة دون إرادة منه أن
يعاقب جملرد اضطراره للبقاء».
وقالت يف بيانها« :أُعلن للجميع أنين أضع استقاليت بني يدي
رئيس جملس ال��وزراء عادل عبد املهدي للبت فيها فور تأكده
من أية عالقة تربطين باإلرهاب أو اإلرهابيني ال مسح اهلل».
كما أعلنت احليالي تربؤها «من أي إرهابي أو جمرم تلطخت
يده بدماء العراقيني».
وتأتي االستقالة بعد  4أيام فقط من تق ّلد الوزيرة ملنصبها؛
حيث منحها الربملان الثقة يوم الثالثاء املاضي.
وكانت مواقع التواصل االجتماعي يف اإلن�ترن��ت تداولت

أنباء تزعم بأن ليث احليالي ،وهو شقيق الوزيرة ،كان قياديا يف
تنظيم «داعش» إبان سيطرته على املوصل.
كما نشر النائب السابق يف ال�برمل��ان ،مشعان اجل��ب��وري،
منشورا على صفحته يف «فيسبوك» يشري فيها إىل أن ليث
احليالي كان أحد أبرز قادة التنظيم يف املوصل.
من جهة اخ��رى كشف مصدر حكومي ع��راق��ي ،األح���د ،أن
الرئيس السوري بشار األسد خوّل العراق بقصف مواقع «داعش»
يف سوريا دون العودة إىل السلطات السورية.
وقال املصدر لـ RTإن الطريان العراقي صار بإمكانه الدخول
ل�لأراض��ي السورية وقصف مواقع داع��ش ،دون انتظار موافقة
احلكومة السورية ،ال�تي أعطت الضوء األخضر ،ولكن يتعني
إبالغ اجلانب السوري فقط.
وتسلم الرئيس السوري بشار األسد السبت رسالة من رئيس
احلكومة العراقية ع��ادل عبد املهدي سلمها إي��اه رئيس هيئة
احلشد الشعيب ،ف��احل الفياض .يذكر أن ال��ط�يران العراقي
أعلن خالل األيام املاضية عن أكثر من ضربة جوية وجهها ضد
مواقع لتنظيم «داعش» داخل األراضي السورية.
يف غضون ذلك أعلن احلشد الشعيب ،األحد ،اطالق عملية
عسكرية ملالحقة فلول تنظيم «داع��ش» التكفريي ،يف جزيرة
تكريت ،مبحافظة صالح الدين مشال العراق.
وقال احلشد الشعيب ،عرب موقعه الرمسي« :احلشد والقوات
األمنية ينفذان عملية عسكرية ملالحقة فلول داعش يف جزيرة
تكريت» .وق��ال قائد عمليات احلشد الشعيب يف ص�لاح الدين
قحطان مطر «ب��ن��اء على معلومات استخبارية دقيقة تفيد
بوجود حتركات لعناصر داعش يف جزيرة تكريت».
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بوتني يهنئ األسد ويؤكد عزم بالده مواصلة دعم سوريا

الجيش السوري يقضي على إرهابيني في محيط بلدة مورك
مقتل أبرز ارهابي أردني في منطقة درعا

دمشق ـ وك��االت :أكد الرئيس الروسي،
ف�لادمي�ير ب��وت�ين ،يف ب��رق��ي��ة تهنئة مبناسبة
رأس السنة القادمة للرئيس ال��س��وري بشار
األس��د ،أن روسيا تعتزم مواصلة دع��م سوريا
يف حماربة اإلرهاب ،ومحاية وحدة أراضيها.
وجاء يف بيان املكتب الصحفي للكرملني»:
ال��رئ��ي��س ب��وت�ين وج���ه ب��رق��ي��ة تهنئة لرئيس
اجلمهورية العربية ال��س��وري��ة ،ب��ش��ار األس��د،
أك��د فيها أن روس��ي��ا تعتزم مواصلة تقديم
كافة أشكال الدعم لسورية حكومة وشعبا
يف وجه قوى اإلرهاب ،وحلماية سيادة ووحدة
أراض���ي���ه���ا ،ومت��ن��ى مل���واط�ن�ي س���وري���ا ب��ال��ع��ودة
للحياة اآلمنة يف أقرب وقت».
وأك���د ال��رئ��ي��س ال���س���وري ،يف وق���ت سابق
أن امل��س��ؤول�ين ال���روس وع��ل��ى رأس��ه��م الرئيس
ف�ل�ادمي�ي�ر ب��وت�ين ي��ب��ذل��ون اجل���ه���ود ال��ك��ب�يرة
لتحييد التدخالت اخلارجية بالشأن السوري.
وقالت الرئاسة السورية إن الرئيس األسد
«أشاد باجلهود الكبرية اليت يبذهلا املسؤولون
الروس وعلى رأسهم الرئيس فالدميري بوتني
من أجل حتييد التدخالت اخلارجية بالشأن
السوري مبا يساهم يف مساعدة السوريني على
تقرير مستقبلهم بأنفسهم وفق ما تقتضيه
مصاحل الشعب السوري».
ميدانياً نفذت وحدات من اجليش السوري
ضربات مركزة على حتركات للمجموعات
اإلرهابية بريف محاة الشمالي اليت جددت
خرقها اتفاق املنطقة منزوعة السالح.
وذك���ر م��راس��ل س��ان��ا يف مح��اة أن عناصر
االستطالع وال��رص��د يف ال��وح��دات العسكرية
املتمركزة يف حميط بلدة ت��ل ب��زام وجهوا
رمايات دقيقة على حتصينات ومواقع انتشار
جم��م��وع��ات إره��اب��ي��ة تابعة لتنظيم “جبهة
ال��ن��ص��رة” يف حم��ي��ط ب��ل��دة م����ورك ب��ال��ري��ف
الشمالي.
وبني املراسل أن الرمايات النارية أسفرت
عن ايقاع العديد من اإلرهابيني قتلى وإصابة
آخ��ري��ن ودم���رت هل��م م��واق��ع حمصنة وع��ت��ادا
كان حبوزتهم.
ودم��رت وح��دات من اجليش مساء السبت
حتصينات وجتمعات للمجموعات اإلرهابية
ال�ت�ي ج����ددت حم��اوالت��ه��ا ال��ت��س��ل��ل م���ن ع��دة

حماور باجتاه النقاط العسكرية املتمركزة
يف حميط القرى والبلدات اآلمنة بريف محاة
الشمالي حلمايتها من االعتداءات اإلرهابية.
من جهة اخرى أعلنت حسابات اجلماعات
املسلحة ،مقتل إياد الطوباسي ،املعروف باسم

إع���ادة تشكيل جمموعة مسلحة تتبع ل��ه يف
درعا ،اليت غادرها يف العام  2016إىل الشمال
السوري.
وشغل أبو جليبيب منصب املسؤول األمين
والعسكري يف درع��ا ،ويف ريف الالذقية ،وأثار

«أبي جليبيب األردني» يف منطقة درعا جنوب
سوريا.
وذكرت احلسابات أن أبا جليبيب ،واثنني
من مرافقيه أحدهما سوري ،واآلخر تونسي،
قتال بينما كانا يف طريقهما متسللني من
إدل��ب إىل درع���ا .فيما ذك��رت م��ص��ادر أن أبا
جليبيب كان ينوي التسلل إىل األردن ،بعد
حلق حليته ،قبل أن يستهدفه رصاص اجليش
السوري.
وخ�لال الشهور املاضية ،أث��ار أب��و جليبيب
ج����دال واس���ع���ا ،ب��ع��د ان��ش��ق��اق��ه ع���ن «ج��ب��ه��ة
ال��ن��ص��رة» االره��اب��ي��ة ال�تي حت��ول امس��ه��ا إىل
«جبهة فتح الشام» ،ثم «هيئة حترير الشام».
وأس���س أب���و جليبيب وآخ����رون جلهم من
األردنيني ،تنظيم “حراس الدين” الذي يتبع
م��ب��اش��رة لتنظيم ال��ق��اع��دة ،قبل أن خيتلف
ال��ق��ي��ادي األردن������ي ال����ذي راف����ق أب���ا مصعب
ال���زرق���اوي يف ال��ع��راق ،م��ع ق��ي��ادات التنظيم
وينشق عنهم.
وراج����ت أن��ب��اء ع��ن حم��اول��ة أب���ي جليبيب

جدال واسعا بعد توجيه اتهامات له بتصفية
معارضني داخل سجون أمنية ختضع له.
*اإلم�������ارات ت����درس اس��ت��ئ��ن��اف ال��رح�لات
اجلوية إىل سوريا
من جانبها قالت اهليئة العامة للطريان
املدني يف اإلمارات يف بيان إنها تقيم إمكانية
استئناف رحالت شركات الطريان الوطنية
إىل العاصمة ال��س��وري��ة دم��ش��ق .وص���در بيان
اهليئة بعد إع��ادة اإلم���ارات فتح سفارتها يف
دمشق يوم اخلميس.
وعلقت شركتا ط�ي�ران االحت���اد وط�يران
اإلم�����ارات ال��رح�لات اجل��وي��ة إىل دم��ش��ق ع��ام
 2012بسبب املخاوف األمنية.
ويف ب��ي��ان ن��ش��رت��ه وك��ال��ة أن��ب��اء اإلم����ارات
الرمسية يوم اخلميس ،أعلنت وزارة اخلارجية
اإلم���ارات���ي���ة «ع�����ودة ال��ع��م��ل يف س���ف���ارة دول���ة
اإلمارات يف دمشق حيث باشر القائم باألعمال
ب��ال��ن��ي��اب��ة م��ه��ام عمله م��ن م��ق��ر ال��س��ف��ارة يف
اجلمهورية العربية السورية الشقيقة اعتبارا
من اليوم».

القوى الفلسطينية تدعو للتصعيد امليداني ضد العدو الصهيوني
االحتالل بلدة سبسطية

القدس احملتلة ـ وكاالت :دعت القوى الفلسطينية يف حمافظة رام
اهلل والبرية ،إىل اعتبار يوم اجلمعة القادم ،يوما للتصعيد امليداني يف
كافة مناطق االحتكاك والتماس مع العدو الصهيوني ،يف بلعني ونعلني
واملغري وجبل الريسان .ويف بيان هلا ،مساء السبت ،دعت القوى إىل شد
الرحال حلماية اخلان االمحر ،بوابة القدس ،رفضا للتهجري القسري.
كما طالبت الشركات واملؤسسات الدولية املتورطة يف عالقات

طيران حربي وزوارق صهيونية تنتهك أجواء ومياه لبنان
بريوت ـ وكاالت :انتهك طريان حربي إسرائيلي صباح األحد على علو متوسط فوق مناطق
حاصبيا والعرقوب وجبل الشيخ ومزارع شبعا يف جنوب لبنان ،فيما اخرتقت زوارق إسرائيلية
السبت املياه اإلقليمية اللبنانية.
وصدر عن قيادة اجليش اللبناني -مديرية التوجيه ،البيان اآلت��ي« :أق��دم زورق��ان حربيان
تابعان للعدو اإلسرائيلي ،بتاريخ  2018/12/29ما بني الساعة  5:04والساعة  ،6:20على خرق
املياه اإلقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة على مرحلتني ،وملسافة أقصاها  570مرتا .جتري
متابعة موضوع اخلرقني بالتنسيق مع قوات األمم املتحدة املنتشرة يف جنوب لبنان».
واضاف البيان :جتري متابعة موضوع اخلرقني بالتنسيق مع قوات األمم املتحدة املنتشرة يف
جنوب لبنان» حسبما افادت الوكالة الوطنية لالنباء اللبنانية.

مجتهد :ابن سلمان حول أرض ثمود الى محل للفسق والفجور
الرياض ـ وكاالت :كشف املغرد الشهري «جمتهد» ،عن سبب اختيار مهرجان «شتاء طنطورة»
يف حمافظة العال ،اليت تضم مدائن صاحل األثرية ،يف تغريدة على حسابه عرب «تويرت» ،وقال:
إن «اختيار مدائن صاحل مكانا حلفل هيئة الرتفيه قرار اختذه ابن سلمان ،تنفيذا القرتاح (ع .ر)
لتحقيق هدفني» .وحبسب «جمتهد» ،فإن اهلدفني هما «إسقاط هيبة احلديث الصحيح حول
خطر اإلقامة فيها ،فضال عن تنظيم احلفالت ،والثاني هو تدمري ما بقي من االحرتام الشكلي
لعلماء السلطة الذين هلم فتاوى بهذا املعنى» .ويف تغريدة أخرى ،قال «جمتهد»(« :ع .ر) ومعه
(ت .ح) ،وحتت مظلة ابن سلمان ،يريدون تنفيذ توعية مجاعية للشعب بإثبات (خرافة) احلديث
الذي حيذر من أن الذي يقيم يف هذه الديار سوف يصيبه ما أصاب قوم مثود».
وأض���اف« :ه��م يقولون :ها حنن أقمنا احلفالت ومل حيصل ش��يء ،فاتركوا عنكم هذه
اخل��راف��ات!! ويف جمالسهم اخلاصة يكررون كثريا من ذل��ك» .ووفقا لناشطني ،فإن (ع.ر)
الذي حتدث عنه «جمتهد» هو الكاتب الصحفي عبد الرمحن الراشد ،فيما ذكروا أن (ت.ح)
هو الكاتب تركي احلمد .يشار إىل أن العديد من رجال الدين السعوديني ومنهم هيئة كبار
العلماء يف السعودية ،يرون حرمة اإلقامة يف مدائن صاحل ،فضال عن إقامة حفالت فيها.

الجزائر ..الحزب الحاكم يعلن فوزه في انتخابات التجديد
النصفي جمللس األمة
اجلزائر ـ وكاالت :حصد حزب» جبهة التحرير الوطين» احلاكم باجلزائر أغلبية املقاعد
يف انتخابات التجديد النصفي جمللس األمة (الغرفة الثانية للربملان) وحل ثانيا حزب رئيس
الوزراء “التجمع الوطين الدميقراطي” ،حسب إعالن احلزبني.
ويضم جملس األمة  144عضوا ،ينتخب ثلثا أعضائه ( 96عضوا) عن طريق االقرتاع غري
املباشر والسري مبقعدين عن كل والية ( 48والية) من بني أعضاء اجملالس احمللية فيما يعني
الرئيس الثلث اآلخر ( 44عضوا) .ويتم جتديد نصف أعضاء اجمللس ( 72عضوا) كل  3سنوات
( 48من املنتخبني و 24من كوتة رئيس اجلمهورية) ويشرتط يف املرتشح هلذه االنتخابات أن
يكون منتخبا سواء يف جملس بلدي أو جملس والئي وأن يبلغ عمره  35عاما على األقل .وأعلن
حزب» جبهة التحرير الوطين» ،يف بيان مساء السبت ،أنه فاز بـ 29مقعدا من بني  48اليت مت
التنافس عليها .فيما أعلن حزب «التجمع الوطين الدميقراطي» بقيادة رئيس الوزراء أمحد
أوحييى ،عن فوزه بـ 13مقعدا ،أهمها مقعد العاصمة؛ ليحل يف املرتبة الثانية.
وعاد مقعدا والييت «تيزي وزو» و«جباية» (منطقة القبائل) كما كان متوقعاً حلزب «جبهة
القوى االشرتاكية» املعارض وهي معقله التقليدي .فيما أعلنت «جبهة املستقبل» (وسط)
فوزها مبقعدي والييت غرداية ووإليزي (جنوب) و«جتمع أمل اجلزائر» (مواالة) مبقعد والية
سيدي بلعباس (غرب) وفاز مرشح مستقل مبقعد متنراست (جنوب).
وتعد ه��ذه النتائج أولية يف انتظار إعالنها رمسيا من قبل اجمللس الدستوري (احملكمة
الدستورية) يف أجل أقصاه  3أيام مع إمكانية الطعن فيها من قبل املرتشحني.
وجملس األم��ة ال��ذي مت إنشاؤه مبوجب تعديل دستوري العام  1996هو الغرفة الثانية
للربملان اجلزائري وتسيطر عليه املواالة منذ تأسيسه كما أن صالحياته التشريعية حمدودة .

املغرب ..توقيف مواطن سويسري في قضية مقتل السائحتني األجنبيتني

قوات االحتالل تشن حملة مداهمات واعتقاالت في الضفة الغربية

إصابة عشرات الفلسطينيين إثر اقتحام
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جت��اري��ة او عسكرية م��ع الكيان الصهيوني ،أن حت��ذو ح��ذو بنك
 HSBCالربيطاني يف وق��ف التعامل مع شركة «ج��ي ف��ور اس»
العاملة يف املستوطنات ،وأن تنهي عالقاتها مع املؤسسات االحتاللية
كافة احنيازا للقانون الدولي.
وأكدت أن القوانني العنصرية اليت جيري إقرارها بشكل متواصل
من قبل دولة االحتالل ،وخصوصا حبق األسرى ،مبا فيها قانون منع
اإلفراج املبكر ،وقانون إبعاد عائالت األسرى ،باتت تتطلب إرادة دولية
جادة وفاعلة ملعاقبة دولة الكيان على جرائمها.
ومثنت القوى ق��رار التعامل باملثل ال��ذي اختذته احلكومة ملنع
دخول اخلضروات والفواكه من الكيان الصهيوني ،ودعت للمزيد

من اخلطوات ،مبا فيها إنهاء كامل العالقة االقتصادية ،والتحلل
من اتفاق «باريس» االقتصادي ،وتطبيق ق��رارات اجمللسني الوطين
واملركزي ،متهيدا إلنهاء العالقة السياسية واألمنية مع العدو.
يف سياق آخر ش ّنت ق��وات العدو الصهيوني ،فجر األح��د ،محلة
مداهمات يف مناطق عدة بالضفة الغربية احملتلة.
ونقلت وكالة «فلسطني اآلن» عن مصادر حملية قوهلا :إن قوات
العدو اقتحمت بلدات بيت فوريك وتل وعراق بورين قضاء نابلس.
واقتحم جنود العدو خميم الدهيشة جنوب شرقي بيت حلم ،وداهمت
منزل مواطن ،باإلضافة إىل اقتحام بيت جاال غرب املدينة.
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الرباط ـ وكاالت :أعلنت السلطات املغربية ،السبت ،عن توقيف مواطن سويسري مقيم يف
املغرب ،لالشتباه بضلوعه يف مقتل السائحتني األجنبيتني ،سابقا يف الشهر اجلاري.
وجاء يف بيان أص��دره املكتب املركزي لألحباث القضائية يف املغرب ،أنه متكن ،بتعاون وثيق
مع مصاحل املديرية العامة لألمن الوطين ،من توقيف مواطن سويسري حيمل أيضا اجلنسية
اإلسبانية ومقيم باملغرب ،وذلك لالشتباه يف ارتباطه ببعض األشخاص املوقوفني يف إطار البحث
القضائي املنجز على خلفية مقتل السائحتني النروجيية والدمناركية جبماعة إمليل بإقليم
احل��وز .وحبسب البيان فقد مت توقيف املشتبه به يف مدينة مراكش ،حيث تبني من إج��راءات
البحث أنه «متشبع بالفكر املتطرف والعنيف ،وأنه يشتبه بتورطه يف تلقني بعض املوقوفني يف هذه
القضية آليات التواصل بواسطة التطبيقات احلديثة ،وتدريبهم على الرماية ،إضافة إىل «اخنراطه
يف عمليات استقطاب مواطنني مغاربة وأفارقة من دول جنوب الصحراء بغرض جتنيدهم يف
خمططات إرهابية باملغرب ،تستهدف مصاحل أجنبية وعناصر قوات األمن بغرض االستحواذ على
أسلحتها الوظيفية» .وجاء توقيف املذكور يف سياق مواصلة التحريات اليت جتريها السلطات من
أجل القبض على مجيع األشخاص الضالعني مبقتل السائحتني الدمناركية ،لويزا فيسرتغر
يسربسن ( 24عاما) ،والنروجيية مارين ويالند ( 28عاما) ،اللتني مت العثور على جثتيهما يوم
االثنني  17ديسمرب اجلاري على سفوح جبل طوبقال ،وهو أعلى جبال أطلس يف املغرب.

الداخلية املصرية تتخذ إجراءات إستثنائية لتأمني إحتفاالت
رأس السنة

القاهرة ـ وكاالت :دعت وزارة الداخلية املصرية األجهزة األمنية ،األحد ،إىل أعلى درجات
احلذر واليقظة ،مؤكدة اختاذها اإلج��راءات والتدابري الالزمة لتأمني دور العبادة واملنشآت
اهلامة واحليوية واملراكز السياحية.
وعقد وزي��ر الداخلية ،حممود توفيق ،اجتماعا مع عدد من مساعديه والقيادات األمنية،
مبقر مركز املعلومات وإدارة األزمات بوزارة الداخلية ،عرب الفيديو كنفرانس ،وذلك لبحث
اسرتاتيجية العمل األم�ني يف املرحلة احلالية واس��ت��ع��راض حم��اور اخلطة األمنية لتأمني
احتفاالت املسيحيني املصريني األقباط بالعام امليالدي اجلديد .كما شدد وزير الداخلية على
استمرار ومواصلة جهود األجهزة األمنية يف الضربات االستباقية للعناصر والتنظيمات اإلرهابية
واستهداف البؤر اإلجرامية وضبط عناصرها .وتأتي هذه اإلجراءات بعد أيام من إعالن اجليش
املصري مقتل  40إرهابيا مسلحا ،خالل مداهمات لقوات األمن ملواقع يف حمافظيت اجليزة
ومشال سيناء ،وذلك بعد استهداف حافلة كانت تقل سياحا فيتناميني بعبوة ناسفة يدوية
الصنع مبحافظة اجليزة ،أسفر عن مقتل  3منهم ،باإلضافة إىل مرشدهم السياحي املصري.

