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 10قتلى في عملية أمنية
وسط العاصمة
القاهرة ــ األخبار

محمد دحالن ،لكن ذلك ُ
سيدرس بعد
انتهاء اللقاءات مع الجانب املصري.
مــن جــانــب آخ ــر ،علمت «األخ ـب ــار» أن
«كـتــائــب الـقـســام» ،الـجـنــاح العسكري
لـ ـ ـ ــ«حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاس» ،قـ ـ ـ ـ ــررت «رفـ ـ ـ ـ ــع درجـ ـ ــة
الـ ـج ــاه ــزي ــة وال ـ ـتـ ــأهـ ــب إلـ ـ ــى درجـ ـ ــات
عالية» ،خشية من «غــدر إسرائيلي»،
بالتزامن مع املناورات الضخمة التي
ي ـن ـفــذهــا الـ ـع ــدو ف ــي ش ـم ــال فلسطني
امل ـح ـت ـل ــة .وي ــأت ــي هـ ــذا ال ـت ـح ـ ّـس ــب فــي
ظــل تـقــديــرات لـظــروف مشابهة خالل
حادثة اغتيال األسير املحرر واملبعد

إلـ ـ ــى غـ ـ ــزة مـ ـ ـ ــازن ف ـق ـه ــا قـ ـب ــل خـمـســة
أشهر ،إذ نفذت العملية بالتزامن مع
تــدري ـبــات مـيــدانـيــة ضخمة وتحليق
مكثف لطائرات استطالع إسرائيلية.
كذلك ،قالت مصادر أمنية إن املقاومة
الح ـظ ــت ف ــي األي ـ ــام الـقـلـيـلــة املــاضـيــة
«تحركات مريبة للجيش اإلسرائيلي
ع ـل ــى ح ـ ــدود الـ ـقـ ـط ــاع ب ــال ـت ــزام ــن مــع
املـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاورات» ،ف ـي ـم ــا ش ــوه ــد ان ـت ـش ــار
مكثف لعناصر من «القسام» في عدد
من املناطق إلــى جانب استنفار عدد
من الوحدات العسكرية.

ما قل
ودل
قال وزير الخارجية الروسي
سيرغي الفروف ،أثناء مؤتمر
صحافي مشترك مع نظيره
السعودي عادل الجبير ،في
جدة أمس ،إن موسكو «تعمل
بالتنسيق مع بعض الدول
العربية على اتصال وثيق مع
حركتي فتح وحماس إلقناعهما
بالعودة إلى اتفاق المصالحة

أعـلـنــت وزارة الــداخـلـيــة املـصــريــة أنها
ن ـف ــذت حـمـلــة أم ـن ـيــة ف ــي مـنـطـقــة أرض
اللواء وسط العاصمة القاهرة ،من أجل
القبض على مطلوبني أمنيًا هاربني من
سيناء اختبأوا داخل شقتني في املنطقة
على مسافة متقاربة نسبيًا ،وقــد ّأدت
إلى مقتل عشرة من املطلوبني وإصابة
آخ ــري ــن .وت ـتـهــم ال ـ ــوزارة هـ ــؤالء بــأنـهــم
شاركوا في التخطيط «الرتكاب أعمال
إرهــاب ـيــة» داخ ــل ال ـب ــاد ،بـعــدمــا نـفــذوا
عمليات شبيهة فــي سيناءّ ،
مبينة أن
الـعـمـلـيــة بـ ــدأت ف ـجــر أم ــس واس ـت ـمــرت
حتى الساعات األولى من النهار ،وسط
حالة من الصدمة سيطرت على أهالي
املنطقة بسبب االشتباكات.
ووقع العدد األكبر من القتلى في الشقة
األول ـ ـ ــى ح ـي ــث ألـ ـق ــى أح ـ ــد امل ــوج ــودي ــن
داخلها قنبلة على قــوات األمــن إليقاع
أكـبــر عــدد مــن الضحايا بينهم ،لكنها
ان ـف ـجــرت فـيــه خ ــال م ـحــاولــة إلـقــائـهــا،
ما أدى إلى وفاته برفقة سبعة آخرين،
وفــق مـصــادر أمـنـيــة .وتضيف الــروايــة
نـفـسـهــا أن ــه ف ــي ال ـش ـقــة ال ـثــان ـيــة طــالــت
العملية حتى ثالث ساعات ،ما أدى إلى
وف ــاة شخصني داخـلـهــا ،كـمــا انفجرت
عـبــوة ناسفة فــي ق ــوات األم ــن قبل بدء
تبادل إطــاق الـنــار .وقــال مصدر أمني
إن املـتـهـمــن ك ــان ــوا يـخـطـطــون لتنفيذ
عملية اغتيال بسيارة مفخخة ،وسبق
ات ـهــام بعضهم بعمليات إرهــاب ـيــة في
س ـي ـنــاء ،م ـش ـي ـرًا إل ــى م ـص ــادرة «أوراق
وأجهزة كمبيوتر ُيعمل على تفريغها
مــن أجــل معرفة مــا فيها مــن معلومات

خ ــاص ــة ...ال ـش ـب ـهــات تـ ــدور ح ــول أنـهــم
إح ــدى ال ـخــايــا الـتــابـعــة لـحــركــة حسم
(اإلخوان املسلمون)».
وذكــر املـصــدر أن اكتشاف الخلية جاء
ّ
ب ـع ــد ت ـت ـ ّـب ــع اس ـت ـخ ـب ــاري ي ــرك ــز حــالـيــا
عـلــى ظ ـهــور شـخـصـيــات غـيــر مـعــروفــة
فــي منطقة مــن دون مـمــارســة ّ
أي عمل،
خاصة أن «املعلومات التي ّ
أقر بها عدد
من املطلوبني خلصت إلى أن التضييق
األم ـ ـنـ ــي دفـ ـ ــع قـ ـي ــاداتـ ـه ــم إلـ ـ ــى إصـ ـ ــدار
تعليمات لهم ّ باالختباء داخل املناطق
السكنية لتجنب القبض عليهم».
ف ــي شـ ــأن آخ ـ ــر ،وق ـب ــل أربـ ـع ــة أي ـ ــام مــن
ع ـ ـ ــودة ت ـ ـبـ ــادل الـ ـسـ ـف ــراء بـ ــن ال ـق ــاه ــرة
ورومـ ـ ــا ،املـ ـق ــررة الـخـمـيــس امل ـق ـبــل بعد
تـسـمـيــة الـسـفـيــريــن ب ــن ال ـب ـلــديــن ،بعد
ق ـط ـي ـع ــة ج ـ ـ ـ ــاءت عـ ـل ــى خ ـل ـف ـي ــة م ـق ـتــل
ال ـب ــاح ــث اإلي ـط ــال ــي جــول ـيــو ريـجـيـنــي،
أخلت محكمة الغردقة الجزئية سبيل
س ــائ ــح إي ـط ــال ــي ح ـبــس ق ـبــل عـ ــدة أي ــام
بعد اتهامه بقتل مهندس مصري في
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مـنـطـقــة م ــرس ــى ع ـلــم ال ـســاح ـل ـيــة ،عقب
مـحــاولــة الضحية منعه مــن السباحة
ّ
املخصصة لقرية سياحية
في املنطقة
تحت اإلنشاء يشرف على بنائها ،وفق
م ـص ــادر م ـصــريــة ،وه ــي الـقـضـيــة الـتــي
كــان يواجه فيها السائح عقوبة تصل
إلــى السجن املــؤبــد بعد إدان ـتــه بــأقــوال
الشهود.
ولم تصدر املحكمة قرارًا بمنع السائح
مـ ــن الـ ـسـ ـف ــر ،مـ ــا ي ـع ـن ــي أنـ ـ ــه س ـي ـغ ــادر
الـقــاهــرة ،فــي وقــت تــأخــرت فيه النيابة
العامة في الطعن بقرار إخالء السبيل،
ع ـل ـم ــا ب ـ ــأن الـ ـسـ ـف ــارة اإليـ ـط ــالـ ـي ــة ل ــدى
الـقــاهــرة تابعت مــن الـيــوم األول األزمــة
م ــع م ــواط ـن ـه ــا ووعـ ــدتـ ــه ب ــإن ـه ــاء األم ــر
سريعًا والعودة إلى بالده ،فيما يشبه
«صفقة» تنهي بها هذه القضية مقابل
قضية ريجيني.
فـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،اجـ ـتـ ـم ــع «م ـج ـلــس
األع ـ ـ ـمـ ـ ــال املـ ـ ـص ـ ــري ـ ـ ـ ـ اإليـ ـ ـط ـ ــال ـ ــي» مــع
السفير هشام بدر ،الذي ّ
عي سفيرًا في
إيطاليا ،في اجتماع ّ
مطول في القاهرة،
ملناقشة ستة مـحــاور رئيسية لتنمية
حجم األعمال بني البلدين خالل املرحلة
امل ـق ـب ـلــة .وق ـ ــال رئ ـي ــس امل ـج ـل ــس ،خــالــد
أب ــو بـكــر ،إن امل ـحــاور تضمنت «كيفية
تفعيل وتنشيط التوسع في السياحة
اإليطالية إلى مصر ،واملساعدات الفنية
فــي مـجــال بـنــاء ال ـق ــدرات ،ومـشــروعــات
السكك الحديد ،وطــرح شامل للقوانني
واإلصـ ــاحـ ــات االس ـت ـث ـمــاريــة ف ــي امل ــدة
األخ ـ ـيـ ــرة ل ـل ـم ـس ـت ـث ـمــريــن اإلي ـط ــال ـي ــن،
وكذلك دراسة إقامة الجامعة اإليطالية
ف ــي م ـصــر أو ع ــدد م ــن امل ـعــاهــد الفنية
ّ
املتخصصة».

مصر منزعجة« :اإلنتربول» رفع اسم القرضاوي
القاهرة ــ األخبار
ق ـ ـ ــال ـ ـ ــت مـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر م ـ ـ ـصـ ـ ــريـ ـ ــة إن
وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة فــوج ـئــت بــرفــع
«مـ ـنـ ـظـ ـم ــة ال ـ ـشـ ــرطـ ــة ال ـج ـن ــائ ـي ــة
الـ ــدول ـ ـيـ ــة ـ ـ ـ اإلنـ ـ ـت ـ ــرب ـ ــول» أسـ ـم ــاء
نـ ـح ــو  35ش ـخ ـص ــا م ـ ــن ق ـ ـيـ ــادات
جـ ـم ــاع ــة «اإلخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان امل ـس ـل ـم ــن»
التي صنفتها القاهرة على أنها
إرهــابـيــة ،مــن «الـنـشــرة الـحـمــراء»،
وف ــي مـقــدمـهــم الـشـيـخــان يوسف
القرضاوي ووجــدي غنيم اللذان
كانا قد دخال البالد آخر مرة قبل
 30حــزيــران  ،2013وهــو التاريخ

ال ــذي شهد إطــاحــة حكم «اإلخـ ــوان».
واخ ـت ـف ــت أسـ ـم ــاء ه ـ ــؤالء ع ــن املــوقــع
الرسمي لـ«اإلنتربول» على اإلنترنت،
فيما بـقــي وزي ــر ال ـشــؤون القانونية
واملجالس النيابية في عهد مرسي،
مـحـمــد م ـح ـســوب ،امل ـص ــري الــوحـيــد
املـ ـ ـ ـ ــدرج عـ ـل ــى الـ ـق ــائـ ـم ــة ،ع ـل ـم ــا ب ــأن
م ـح ـســوب ه ــو الــوح ـيــد مـنـهــم أيـضــا
الذي يقيم خارج تركيا وقطر ،إذ إنه
يسافر بني فرنسا وإيطاليا ملمارسة
عـمـلــه ال ـقــانــونــي .وم ــن ب ــن األس ـمــاء
ال ـت ــي رف ـع ــت أي ـض ــا ك ــل م ــن ال ـق ـيــادي
مدحت الـحــداد ،إضــافــة إلــى القيادي
ف ــي «ال ـج ـم ــاع ــة اإلس ــامـ ـي ــة» عــاصــم

عبد املاجد ،وغيرهم من القادة على
األراضي القطرية ،فيما يقيم آخرون
في تركيا.
وقــالــت مـصــادر أمنية ل ــ«األخ ـبــار» إن
وزارة العدل املصرية و«مكتب التعاون
ال ـ ــدول ـ ــي» فـ ــي ال ـن ـي ــاب ــة الـ ـع ــام ــة أعـ ــدا
مخاطبات إلرسالها إلى «اإلنتربول»
م ـ ـ ـ ــزودة ب ـم ـل ــف االت ـ ـهـ ــامـ ــات ال ـكــام ـلــة
املـ ــوج ـ ـهـ ــة إل ـ ـ ــى الـ ـ ـق ـ ــرض ـ ــاوي وب ــاق ــي
املحذوفة أسماؤهم ،وخاصة أنهم «ال
يزالون مطلوبني للمثول أمام القضاء
املصري» ،علمًا بأن اإلجراءات تقضي
بإرسال خطابات سريعة لالستفسار،
تـعـقـبـهــا خ ـط ــاب ــات ج ــدي ــدة تـتـضـمــن

املوقف القانوني الخاص بكل منهم،
إضــافــة إل ــى األح ـك ــام الـقـضــائـيــة التي
صدرت ضدهم بالحبس مترجمة إلى
اإلنكليزية والفرنسية.
وتتضمن املخاطبات التي بــدأ العمل
عليها ب ـصــورة مكثفة أم ــس التأكيد
على «ع ــدم وج ــود اتـهــامــات سياسية
مــرتـبـطــة بــاملــوقــف م ــن ال ـن ـظــام بـشــأن
امل ـط ـلــوبــن» ،م ــع الـتـشــديــد عـلــى أنـهــم
مـ ـطـ ـل ــوب ــون ف ـ ــي «ق ـ ـضـ ــايـ ــا ج ـن ــائ ـي ــة
ّ
حرضوا فيها على العنف والفتنة ...مع
إرسال تفريغات ألحاديثهم اإلعالمية
املوجودة عبر يوتيوب ووضعها على
أسطوانات مدمجة».

تقرير
الفلسطينية بينهما» .وأشار
الفروف إلى أن «عجز» الواليات
المتحدة عن طرح موقف واضح
إزاء القضية الفلسطينية يعرقل
التسوية الشرق أوسطية،
باإلضافة إلى «االنقسام بين
الفلسطينيين» .أما الجبير ،فقال
إن هناك «أهمية قصوى إليجاد
حل للقضية الفلسطينية ــ
اإلسرائيلية» ،واصفًا إياها بـ«أقدم
أزمة في المنطقة».
(األخبار)

جنرال إسرائيلي :غير قادرين على مواجهة إيران
يحيى دبوق
أك ــد نــائــب رئ ـيــس أرك ـ ــان الـجـيــش
اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــي الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق ،الـ ـ ـل ـ ــواء
ي ــائـ ـي ــر غـ ـ ـ ـ ــوالن ،عـ ـج ــز إس ــرائـ ـي ــل
ع ــن تـحـقـيــق االن ـت ـص ــار ف ــي حــرب
تـقــودهــا ضــد إيـ ــران ،الفـتــا إل ــى أن
ت ــل أب ـي ــب ب ـح ــاج ــة إلـ ــى ال ــوالي ــات
امل ـت ـحــدة لـتـحـقـيــق ه ــذه الـنـتـيـجــة.
غوالن ،الذي غادر منصبه حديثًا،
أك ــد ف ــي كـلـمــة أل ـقــاهــا ف ــي «مـعـهــد
واشنطن لسياسة الشرق األدنى»،
«ضـ ـ ـ ــرورة االع ـ ـتـ ــراف بــال ـح ـقــائــق،
وبمحدودية القدرة اإلسرائيلية»
فــي مــواجـهــة إيـ ــران ،لـكـنــه أك ــد في
املقابل أن التهديد اإليــرانــي كبير

ج ـ ـدًا ،ول ــذل ــك «ال ـت ـع ــاون بـيـنـنــا وبــن
الــواليــات املتحدة أكثر أهمية (حيال
هــذا التهديد) ،باملقارنة مع أي شيء
كان لدينا في املاضي».
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن عـمـلـيــة امل ـق ــارن ــة بني
«تـ ـه ــدي ــد ت ـن ـظ ـيــم داع ـ ـ ــش وال ـت ـه ــدي ــد
اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي ،ب ـم ـع ـن ــى تـ ـه ــدي ــد املـ ـح ــور
الـ ـشـ ـيـ ـع ــي ،هـ ــي مـ ـق ــارن ــة ب ــاطـ ـل ــة مــن
وج ـه ــة ن ـظــر إس ــرائ ـي ــل ألن ــه ال مـجــال
للمقارنة بــن الـتـهــديــديــن» ،موضحًا
أن «اإليـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــن مـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورون ،وه ــم
حضاريون بشكل كبير جـدًا ،ولديهم
البنية التحتية األكــاديـمـيــة الجيدة،
وكــذلــك ال ـق ــدرة التصنيعية الـجـيــدة،
ك ـم ــا ال ـع ـل ـم ــاء الـ ـجـ ـي ــدون وك ـث ـي ــر مــن
الـشـبــاب املــوهــوبــن» .وأض ــاف« :على

ذلك ،هم مشابهون لنا في مقدراتهم،
ولـهــذا السبب يشكلون تـهــديـدًا أكبر
بـكـثـيــر (م ــن داع ـ ـ ــش) ،وأع ـت ـق ــد أن ــه ال
ي ـم ـك ـن ـنــا (إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل) أن نــواج ـه ـهــم
وح ــدن ــا ،ن ـظ ـرًا (أي ـض ــا) إل ــى الـطــريـقــة
التي يعملون من خاللها في املنطقة».
وردًا عـ ـل ــى س ـ ـ ــؤال م ـم ـث ــل ت ـل ـف ــزي ــون
«ك ــردسـ ـت ــان» ،رح ـي ــم رشـ ـي ــدي ،حــول
موقف إسرائيل من االستفتاء «إقليم
كــردس ـتــان» ،شـمــال ال ـعــراق ،ق ــال« :أنــا
معجب بفكرة كردستان املستقلة ،كما
أنني في األساس أحب الشعب الكردي.
وبالنظرة إلى الشرق األوسط ،أريد أن
أقول إن التطور اإليجابي الوحيد في
ما يتعلق بمصير املنطقة هو ظهور
كيان مستقل من الكيانات الكردية».

