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والجيش السوري يفاجئ النصرة بسالح جديد في ريف حماة الشمالي

اخبار قصيرة

الدفاعات الجوية تتصدى ألهداف معادية في سماء دمشق

الشيخ قاسم :أزمة تشكيل الحكومة هي رفض االعتراف
بنتائج االنتخابات اللبنانية

وزير الدفاع التركي :نواصل التنسيق مع روسيا لتنفيذ اتفاق
سوتشي بشأن إدلب
سفن حربية أميركية للمساعدة في سحب قواتها ..والبنتاغون
ينفي بدء الرحيل عن سوريا

دمشق ـ وك��االت :أرسلت ال��والي��ات املتحدة
ق ��وات ب��ري��ة وجم�م��وع��ة م��ن ال�س�ف��ن احلربية
باجتاه سوريا للمساعدة يف سحب قواتها من
ه �ن��اك ،حب�س��ب م��ا أف� ��ادت ب��ه صحيفة «وول
سرتيت» نق ً
ال عن مصادر.
امل �ص ��ادر ق��ال��ت إن ال �ق ��وات ال�بري��ة ال�ت�ي يف
طريقها إىل سوريا ستساعد يف سحب القوات
األم�يرك�ي��ة ،فيما ستؤمن السفن ال�ق��وات يف
حال تعرضها خلطر.
وت� ��رأس جم�م��وع��ة ال�س�ف��ن سفينة اإلن ��زال
التابعة للبحرية األم��ري�ك�ي��ة «ك�ي�راس ��ارج»،

ال�ت�ي حت�م��ل م �ئ��ات م��ن ج �ن��ود امل��اري �ن��ز وع ��ددا
من املروحيات .وكان مسؤول يف وزارة الدفاع
األم�يرك�ي��ة أك��د اجلمعة لوكالة «فرانس
ب� ��رس» أن اجل �ي��ش األم�ي�رك ��ي ب� ��دأ بسحب
معداته من سوريا.
يف السياق أعلن املتحدث العسكري األمريكي
شون راي��ان ،أن وزارة الدفاع األمريكية مل تبدأ
بسحب القوات األمريكية من سوريا حتى اآلن.
وأشار إىل أن ما فعلته الواليات املتحدة بشأن
قواتها املوجودة يف سوريا حتى اآلن هو القيام
باختاذ عدد من «اإلج��راءات اللوجستية لدعم

الرحيل» .وأضاف املتحدث العسكري األمريكي
أنهم لن يناقشوا التحركات الفعلية للقوات
ألسباب أمنية ولكنهم يؤكدون أنه مل يتم نقل
القوات من سوريا حتى اآلن.
وذكرت جريدة إلكرتونية روسية ،السبت ،أن
الرئيس األمريكي دونالد ترامب أعلن يف نهاية
العام املاضي عن بدء رحيل القوات األمريكية
عن سوريا ،ولكنه نفى يف بداية يناير/كانون
الثاني أن يكون وعد بإخراج القوات األمريكية
م��ن س��وري��ا يف وق��ت س��ري��ع .وب�ع��د ذل��ك أعلن
وزي� ��ر اخل��ارج �ي��ة األم��ري �ك��ي م��اي��ك بومبيو
استعداد ترامب للقيام بعمليات قتالية جديدة
يف سوريا.
من جهة اخرى قالت وكالة أنباء األناضول
ال�ترك�ي��ة إن وزي ��ر ال��دف��اع ال�ترك��ي خلوصي
أك� � ��ار ورئ � �ي� ��س األرك� � � ��ان ه� ��اك� ��ان ف��ي ��دان
وق��ائ��د ال �ق��وات ال�بري��ة أوم�ي��ت دون� ��دار ،ورئيس

غراندي :األمم املتحدة تعد فريق ًا من املراقبني لإلشراف على ميناء الحديدة

الحوثي يح ّمل العدوان السعودي مسؤولية إحراق مصافي عدن
استعادة السيطرة على تلة «أبو شهيد» في مدينة الربوعة بعسير السعودية
محل رئيس اللجنة الثورية
صنعاء ـ وك��االتّ :
العليا يف اليمن حممد علي احلوثي قوى العدوان
ربا
السعودي مسؤولية إح��راق مصايف ع��دن ،معت ً
ذلك استهدافا ألبناء عدن وللعاملني يف املصايف.
ويف رده على مزاعم نشرتها ق��وى ال�ع��دوان بأن
الطريان اليمين املسري هو الذي استهدف املصايف،
ق ��ال إن «ال �ق ��وات املسلحة واألم� ��ن ل�ي��س بقوائم
أه��داف�ه��ا اس�ت�ه��داف امل�ن�ش��آت اليمنية احل�ي��وي��ة»،
وأض� � ��اف «ال � �ق� ��وات امل �س �ل �ح��ة واألم� � ��ن وال �ل �ج��ان
تعمل على دح��ر ال�غ��زو واالح �ت�لال وحفظ األم��ن
واالس �ت �ق��رار ،وه ��ذا م��ا عهده الشعب منهم خالل
العدوان األمريكي السعودي اإلماراتي وحلفائه».
وكان املتحدث الرمسي للقوات املسلحة اليمنية
العميد حييى سريع ق��ال يف وق��ت سابق إن سالح
اجلو املسري مل ينفذ أية عملية اليوم ،يف إشارة إىل
نفي خرب قنوات العدوان اليت زعمت أن احلريق يف
مصايف عدن ناتج عن استهداف سالح اجلو املسري.
منسقة األمم املتحدة للشؤون
من جانبها زارت ّ
اإلنسانية يف اليمن ليز غراندي ميناء احلديدة.
غراندي أكدت يف اجتماع مع القادة احملليني أ ّن
األمم املتحدة تع ّد فريقاً من املراقبني لإلشراف على
امليناء ،وفقاً لتوصيات جملس األمن التابع لألمم
املتحدة واتفاق ستوكهومل.
من جهة أخ��رى ،أكد مسؤول ملف األس��رى يف
حكومة صنعاء عبد القادر مرتضى أ ّن السعودية مل
تنخرط بعد جدّياً يف تنفيذ االتفاقية بشأن تبادل
األسرى بني اجلانبني.
وأض��اف أ ّن احلكومة اليمنية لن جتري عملية
التبادل إال ضمن صفقة شاملة تضمن خروج مجيع
األسرى واملخفيني من السجون السعودية.
ميدانياً متكن اجليش واللجان الشعبية من
اس �ت �ع��ادة ال�س�ي�ط��رة ع�ل��ى ع�ل��ى ت�ل��ة أب ��و شهيد يف
مدينة ال��رب��وع��ة بعسري السعودية وت�ل��ة س�ي��ان يف
مديرية َح � َرض احل��دودي��ة مبحافظة َح َّجة غرب
اليمن إثر عمليتني هجوميتني ترافقتا مع قصف
ص��اروخ��ي وم��دف�ع��ي ،يف ح�ين استهدفت مقاتالت
التحالف السعودي بسلسلة غ��ارات جوية مواقع

اجليش واللجان غربي مدينة ح��رض ،يف غضون
ذل��ك قصف اجليش واللجان الشعبية بصواريخ
الكاتيوشا وقذائف املدفعية مواقع وحتصينات قوات
عاكفة
هادي والتحالف السعودي قبالة جمموعة ِ
العسكري وغ��رب��ي جبل ال�س��دي��س وت�ل��ة امل �ن��ارة يف
جنران السعودية.
يف املقابل شنت ط��ائ��رات التحالف السعودي
أكثر من  40غ��ارة استهدفت فيها صحراء ال ُب ْقع
احلدودية بني جن��ران وصعدة ووادي أبو جبارة يف
مديرية ِكتاف احلدودية جنوبي غرب حمافظة
صعدة كما طاولت غ ��ارات جوية أخ��رى مديرية
با ِقم اجملاورة يف ذات احملافظة مشال اليمن.
ه��ذا وش��ن اجل�ي��ش وال�ل�ج��ان الشعبية هجوماً
مكث ًفا استهدف فيه حتصينات ومواقع قوات هادي
يف م��دي��ري��ة ن�ه��م مش��ال��ي ش ��رق ص�ن�ع��اء ،وحبسب
مصدر عسكري ميين ،فقد أسفر اهلجوم عن وقوع
قتلى وجرحى يف صفوف قوات هادي وتدمري 4آليات
عسكرية هلم بعملية هجومية للجيش واللجان يف
منطقة ََ
�او َح��ة .إىل ذلك قال املتحدث باسم
امل� ِ
ال�ق��وات املسلحة اليمنية بصنعاء العميد حييى
سريع إن قوات التحالف السعودي املتعددة ارتكبت

«القسام» :مقتل قائد ميداني صهيوني خالل عملية «حد السيف»

طيران العدو يقصف موقعني للمقاومة
الفلسطينية بالقطاع
االحتالل يشن حملة مداهمات بالضفة..
ويستهدف الصيادين في غزة

86خرقاً لوقف إط�لاق النار يف احلديدة خالل ال
 48ساعة األخ�ي�رة ،العميد سريع أوض��ح أن قوات
التحالف ال�س�ع��ودي أطلقت  60قذيفة مدفعية
منها  52قذيفة باجتاه جنوب وشرق وغرب التحيتا
و 8ق��ذائ��ف ه ��اون م��ن غ��رب مصنع احل��اش��دي إىل
غ ��رب ج��ول��ة السفينة وحم�ي��ط م�ص��ان��ع ال�ع��ودي
يف الناحية اجلنوبية ملدينة احل��دي��دة ،تزامناً مع
حتليق متواصل للطائرات االستطالعية واحلربية
للتحالف ال�س�ع��ودي يف أج� ��واء م��دي�ن��ة احل��دي��دة
الص ِل ْيف وال ِعرج
وحيس وجزيرة َك َمران ومناطق َ
وال ُت َحيتا الفازة والدُريهمي وا َ
جل ْب ْل َية وال ُل َح َية.
ويف حمافظة ال�ض��ال��ع ج�ن��وب ال�ي�م��ن ،قصف
اجل�ي��ش وال�ل�ج��ان الشعبية ب�ص��واري��خ الكاتيوشا
حتصينات ق��وات ه��ادي يف معسكر َح� ِل��م مبنطقة
َن ِق ْيل ا َ
خل َش َبة مشالي احملافظة.
إىل ذلك شن اجليش واللجان الشعبية ،السبت،
عملية ه�ج��وم�ي��ة ع�ل��ى م��واق��ع م��رت��زق��ة ال �ع��دوان
ال�س�ع��ودي األم��ري�ك��ي يف حمافظة اجل ��وف .وأف��اد
مصدر عسكري مصرع وجرح عدد من املرتزقة خالل
عملية هجومية للجيش واللجان الشعبية يف جبهة
املهامشة مبديرية خب والشعف.

القدس احملتلة ـ وكاالت :قصفت طائرات العدو الصهيوني ،مساء اجلمعة،
مرصداً للمقاومة الفلسطينية يف خميم ملكة شرق مدينة غزة وأرض زراعية
شرق خان يونس ومل يبلغ عن وقوع إصابات.
ونقلت وكالة «فلسطني اليوم» عن مصادر حملية مسع صوت انفجار
كبري يف خميم ملكة ،الفت ًة إىل أن االنفجار ناجم عن قصف طائرات العدو
ملرصد قرب خميم ملكة.
وذك ��ر ال�ن��اط��ق ب��اس��م جيش ال �ع��دو الصهيوني ،أن ط��ائ��رة ب ��دون طيار
(استطالع) استهدفت موقعاً للمقاومة يف خميم ملكة شرق مدينة غزة ،زاعماً
أن االستهداف جاء بعد إصابة جندي جبراح طفيفة إثر اصابته حبجر ألقاه
الشبان الثائرون على حدود غزة.
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االستخبارات اجتمعوا صباح السبت يف شانلي
أورفة قرب احلدود مع سوريا .وأشارت الوكالة
إىل أن «اجتماع أكار وفيدان مع قادة اجليش
ال�ت�رك ��ي ت� �ن ��اول ال� �ت� �ط ��ورات مش��ال��ي س��وري��ا
واستمرار وقف إطالق النار يف إدلب».
وزير الدفاع الرتكي قال من جهته« ،نبذل
كل اجلهود من أجل استمرار وقف إطالق النار
واالستقرار بإدلب يف إطار اتفاق سوتشي».
ويف كلمة له خالل تفقده القوات الرتكية
املتمركزة على احلدود مع سوريا اجلمعة قال
أك��ار إن ب�لاده أع��دت اخلطط ال�لازم��ة حيال
العملية العسكرية املرتقبة ش��رق ال �ف��رات يف
سوريا وأطلعت اجلانب الروسي.
م �ي��دان �ي �اً ت �ص��دت وس��ائ��ط ال ��دف ��اع اجل��وي
السوري ،مساء اجلمعة ،هلجوم نفذه الطريان
احلربي الصهيوني على العاصمة دمشق.
ونقلت وك��ال��ة «س��ان��ا» ال�س��وري��ة الرمسية
ع��ن م�ص��در عسكري ق��ول��ه« :يف مت��ام الساعة
 23:15ق��ام��ت ط ��ائ ��رات ح��رب�ي��ة «إس��رائ�ي�ل�ي��ة»
ق��ادم��ة م��ن اجت��اه إصبع اجلليل ب��إط�لاق عدة
ص��واري��خ ب��اجت��اه حميط دم�ش��ق ،وعلى الفور
ت �ص��دت وس ��ائ ��ط دف��اع �ن��ا اجل� ��وي ل�ل�ص��واري��خ
املعادية».
وأكد املصدر أن الدفاعات اجلوية السورية
أسقطت معظم الصواريخ ،مبينا أنه «اقتصرت
ن�ت��ائ��ج ال��ع ��دوان ح�ت��ى اآلن ع�ل��ى إص��اب��ة أح��د
املستودعات يف مطار دمشق الدولي».
فيما ذك��ر م��راس��ل «س��ان��ا» يف املنطقة أنه
«متت مشاهدة أكثر من مثانية أهداف معادية
تنفجر بالسماء» فوق دمشق.
م��ن ج��ان�ب�ه��ا ،نقلت ج��ري��دة «ال ��وط ��ن» عن
م �ص��در يف م �ط��ار دم �ش��ق ال ��دول ��ي أن حركة
املالحة فيه اعتيادية رغم الغارات.
ونشرت قناة «اإلخ�ب��اري��ة» فيديو قالت إنه
ي�ظ�ه��ر عملية ت �ص��دي ق� ��وات ال ��دف ��اع اجل��وي
«للعدوان» على حميط املدينة.
م ��ن ج��ان �ب �ه��م ،ق���ال ن��اش �ط��ون س ��وري ��ون إن
االن �ف �ج��ارات ط��ال��ت حم�ي��ط منطقة الكسوة
بالتزامن مع مساع دوي انفجارين آخرين يف
مساء الالذقية.
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اجتماع قيادات عراقية للتشاور حول التجاذبات
بني تيار الحكمة وعصائب أهل الحق

األميركيون يطالبون بتوسيع
قاعدة كركوك الستيعاب
قواتهم املنسحبة من سوريا
بغداد ـ وك ��االت :أف��ادت مصادر حملية يف
العراق أن اجلانب األمريكي يص ّر على شغل
مساحة أوسع يف «قاعدة  »K1ضمن حمافظة
كركوك.
امل �ص��ادر ق��ال��ت إن األم�يرك�ي�ين طلبوا من
اجلانب العراقي توسيع املساحة بسبب تبديل
ل�ل�ق��وات املنسحبة م��ن س ��وري ��ا ،وأن ال صحة
ملغادرة القوات العراقية للقاعدة يف كركوك
وم��ا حصل ه��و استيعاب ال �ق��وات األمريكية
اآلتية.
ويف  5كانون الثاني /يناير اعترب «حتالف
البناء العراقي» أ ّن دخول القوات األمريكية
العائدة من سوريا إىل العراق «أم � ٌر خطري ال
ميكن السكوت عنه» .وأك��دت مصادر ّ
مطلعة
وص ��ول آل �ي��ات عسكرية أم�يرك�ي��ة إىل قاعدة
«كي وان» يف كركوك.
م��ن جهة اخ��رى اجتمع ع��دد م��ن القيادات
ال �ع��راق �ي��ة يف م�ك�ت��ب ال�ش�ي��خ ق�ي��س اخل��زع�ل��ي
ل�ل�ت�ش��اور ح ��ول ال�ت�ج��اذب��ات ب�ين ت�ي��ار احلكمة
وعصائب أهل احلق.
وأفاد مصدر مطلع أن االجتماع ضم هادي
العامري وأب��و مهدي املهندس والشيخ همام
محودي وامحد االسدي وابو جهاد اهلاشم.
وص��در بيان ع��ن االجتماع أك��د أن��ه «على
اجل�ه��ة السياسية امل�ع��روف��ة ال�ت��وق��ف ع��ن هذه
السياسة ف ��وراً واحل ��ذر م��ن الفنت واألض ��رار»،
وأض� � ��اف أن� ��ه جي ��ب «إع � �ط� ��اء ف ��رص ��ة مل��ب ��ادرة
فخامة رئيس اجلمهورية يف التحقيق يف هذه
االساءات».
وتتبادل عصائب أه��ل احل��ق وت�ي��ار احلكمة
االت �ه��ام��ات إث��ر ق�ي��ام ق�ن��اة «ال��ف ��رات» التابعة
لتيار احلكمة بنشر خرب تضمن أن قوة أمنية
اعتقلت قاتل صاحب مطعم يف مدينة الصدر
شرق العاصمة بغداد ،وحبوزته ما يثبت انتماءه
ل �ـ «ع�ص��ائ��ب أه ��ل احل� ��ق» ،حب�س��ب م��ا ذك��رت
تلك الفضائية.
كما نشرت الفضائية ذاتها خ�براً تضمن
اتهام لعصائب أهل احلق ،يف اغتيال الصحايف
الذي يعمل يف مكتب قناة «احلرة» األمريكية
يف بغداد والذي مت العثور على جثته ويف رأسه
آثار طلقات نارية يف حميط القناة يف بغداد.
وشكر اجملتمعون «مجاهري احلشد الشعيب
ع�ل��ى م�ش��اع��ره��م ال �ص��ادق��ة» ،م �ق��رراً «تأجيل
تظاهرات مجاهري احلشد الشعيب حلني ظهور
تغيري فعلي يف سياسة استهداف احلشد».

بريوت ـ وك��االت :قال نائب األمني العام حلزب اهلل الشيخ نعيم قاسم إن « كل املؤشرات
تدل بأن السبب احلقيقي املتبقي لعدم تشكيل احلكومة اللبنانية هو رفض االعرتاف بنتائج
االنتخابات النيابية ،وحماولة جتاوز اإلرادة الشعبية ،وذلك لعدم إعطاء حق التمثيل احلكومي
ملن اختاره الشعب وفق نظام االنتخابات النسيب».
وتساءل الشيخ قاسم «هل يعقل أن تتوقف احلكومة على عدم إعطاء اللقاء التشاوري وزي ًرا
واحدًا وهم ستة مت اختيارهم من قبل الناس يف مناطقهم املتنوعة؟ وهل جيوز أن يدفع الناس
َّ
وكأن البلد يف وضع طبيعي ،وكأن
الثمن حلسابات ضيقة فنرى االستهتار يف إجناز احلكومة،
تشكيل احلكومة خيضع العتبارات شخصية خاطئة ال عالقة هلا مبصاحل الناس؟
واكد الشيخ قاسم أن «حجة التأخري واهية ،ومربرات التأخري غري مقنعة على اإلطالق،
ريا اىل أن كل التحليالت اليت تتحدث عن أننا
والناس تريد احلكومة اليوم قبل الغد» ،مش ً
نضع عراقيل يف وجه احلكومة أو أننا ال نريد حكومة ليست صحيحة ال من قريب وال من بعيد.
ودعا الشيخ قاسم يف اخلتام إىل «اإلسراع يف تأليف احلكومة» ،متمن ًيا أن» تكون بعيدة عن
تلك التجاذبات اليت ال ُتقنع أحدًا».

املغرب يندد بـ «انتهاكات» البوليساريو في الصحراء
الرباط ـ وكاالت :ندد املغرب يف رسالة وجهها إىل جملس األمن ،بـ»انتهاكات» و»استفزازات»
جبهة بوليساريو يف الصحراء الغربية واليت قال إنها تهدد وقف إطالق النار الساري.
وأخذ املغرب يف رسالته اليت تضمنت صورا ،على بوليساريو تنظيمها يف  6يناير تدريبات
عسكرية يف ملهرييز وتدشينها يف اليوم التالي مقار إدارية يف البلدة ذاتها.
وأضافت الرسالة أن بوليساريو نشرت يف  8يناير عربات عسكرية يف منطقة غريارات العازلة.
و»تدين اململكة املغربية بشدة هذه املمارسات املزعزعة لالستقرار» واليت «تهدد بشكل خطر وقف
إطالق النار» .وتابعت «يدعو املغرب جملس األمن واألمانة العامة لألمم املتحدة وبعثة األمم
املتحدة (احمللية) إىل إدانة هذه االنتهاكات ومطالبة بوليساريو بوقفها فورا وتنفيذ تعهداتها
واحرتام قرارات جملس األمن».

تقارير تكشف إعداد «انقالب عسكري» ضد الرئيس السوداني
اخلرطوم ـ وكاالت :كشف موقع «ديلي بيست» ،عن خطة بعلم الواليات املتحدة األمريكية،
مع ضباط كبار يف اجليش السوداني كانوا يعدون النقالب ضد الرئيس عمر البشري.
وفجر الصحفي يف مؤسسة نيو أمريكا «جاسنت لينش» قنبلة من العيار الثقيل ،حيث
كشف يف «مقال نشره ديلي بيست» عن أن املبعوث األمريكي السابق للسودان برينستون ليمان،
كان قد التقى يف سبتمرب/أيلول  2012أحد أعضاء مؤامرة سودانية كانت تهدف لالطاحة
بالرئيس عمر البشري املتهم باإلبادة اجلماعية يف دارفور ،على حد زعمه.
وقال لينش ،يف مقال له حول هذا اللقاء ،إن «ليمان انتظر لساعات يف فندق فخم يطل على
نهر النيل يف القاهرة ،يف انتظار صالح عبد اهلل قوش مدير جهاز األمن واملخابرات السوداني ،ويف
ذات الوقت متعاون مع وكالة املخابرات املركزية ( ،)CIAوالذي كان مشاركا يف اخلطة.
«لكن قوش مل حيضر وغادر ليمان مكتئبا ومل يتواصل مرة أخرى مع اجملموعة».
وبصفته املبعوث اخلاص لوزارة اخلارجية األمريكية لكل من السودان وجنوب السودان« ،تبادل
ليمان بصورة مؤقتة الرسائل مع جمموعة املؤامرة لشهور ،حيث وصفهم ليمان بأنهم جمموعة
من الرجال العسكريني الذين شعروا بأنهم تعرضوا للخيانة املهنية من قبل قيادة البشري».
ووص��ل ال��رج��ال السودانيون إىل ليمان يف أوائ��ل  ،2012حيث ك��ان السخط ينمو داخل
اجليش ،كما كان ينظر إىل اخلرطوم ،املتهمة باإلبادة اجلماعية ،على أنها مشكلة وليدة
بالنسبة للنظام عاملي«.هذا يكفي» كلمة قاهلا مسؤولو اجليش السوداني ،ملعرفة ما إذا كان
األمرييكيني سيعرتفون باالستيالء العسكري على احلكم يف السودان أم ال ،علي الرغم من أن
هذا االعرتاف يعترب غري قانوني مبوجب القانون األمريكي» ،وفقا للموقع األمريكي.

ألول مرة ...الجيش الجزائري يختبر منظومة «كورنيت»
الروسية بنجاح
اجلزائر ـ وكاالت :اخترب أفراد اجليش اجلزائري نظام الصواريخ «كورنيت-إي إم» املضاد
للدبابات املصنوع يف روسيا ألول مرة.
واخترب اجلنود اجلزائريون خالل مترين «فولكان  ،« 2019-الذي جرى مؤخرا ،ألول مرة،
نظام صاروخي مضاد للدبابات من طراز «كورنيت-إي إم» ،الذي أنتج يف روسيا.
ووفقا للجيش الشعيب الوطين اجل��زائ��ري ،أثبتت املنظومة فعاليتها يف تدمري األه��داف
املدرعة واجلوية والطائرات بدون طيار .وعلق اخلبري العسكري أوليغ بونومارينكو يف مقابلة مع
موقع «سلوفا إي ديلو» على هذا.
وقال اخلبري العسكري« :املنظومة الصاروخية املضادة للدبابات اآلن عبارة عن سالح مشاة
موجه.وتستخدم «كورنيت إي إم» أيضا من أجل أهداف جوية وفيها وحدات قتالية متعددة.
يوجد رأس حربي متخصص بالعمل ضد امل��درع��ات .يستخدم ضد معدات التشكيالت غري
الشرعية .وقد تكون معدات مستوىل عليها أو الشهرية «السيارات االنتحارية».
هناك أيضا رأس حربي حراري شامل .ميكنه العمل ضد املباني ونقاط إطالق النار .ميكننا
القول أن «كورنيت-إي إم» هو سالح متعدد االستخدامات ،وهو فعال ضد كل من اجليوش
التقليدية وضد اجلماعات اإلرهابية».

الداخلية املصرية تعلن مقتل  6إرهابيني إثر تبادل إطالق
نار في الصعيد

القاهرة ـ وكاالت :أعلنت وزارة الداخلية املصرية ،السبت ،مقتل  6مسلحني يف تبادل إطالق
النار خالل مداهمة أمنية مبنطقة جبلية يف صعيد مصر.
وقالت الداخلية يف بيان هلا»:انه استمراراً جلهود وزارة الداخلية يف مواجهة التنظيمات
اإلرهابية ال�تي تستهدف تقويض األم��ن واالستقرار ومالحقة العناصر اإلرهابية اهلاربة
والساعية لتنفيذ عمليات عدائية بالبالد ،اضطلع قطاع األمن الوطين بالعديد من العمليات
التمشيطية بأماكن تردد ومتركز العناصر اإلرهابية» .وأض��اف البيان« :كشفت تلك
العمليات عن متركز جمموعة من العناصر اإلرهابية اهلاربة من املالحقات األمنية بإحدى
املناطق اجلبلية املتامخة لطريق أسيوط  /سوهاج ،واختاذهم املسلحني من خور جبلي مأوى
هلم بعيداً عن الرصد األمين قبل تنفيذ عملياتهم العدائية» ،مؤكداً أ ّنه « ّ
متت مداهمة اخلور
املشار إليه ،وقامت العناصر اإلرهابية بإطالق النريان جتاه القوات مما دفعها للتعامل مع
مصدر النريان ،ونتج عنه مصرع  6من العناصر اإلرهابية ،عثر حبوزتهم على  4بنادق آلية،
كمية من الطلقات ،عبوة ناسفة ،وسائل إعاشة ،بعض األوراق التنظيمية».

