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بينهم إماراتيون وأعدوا أسلحة وذخائر ومتفجرات لتنفيذ أعمالهم

اإلمارات حتيل إلى القضاء 41 »إرهابيًا« متهمًا 
بالتخطيط لالنقضاض على السلطة وإقامة اخلالفة

»بي كا كا«  يقتل ويصيب عشرات اجلنود األتراك

متطرفون يدعون القتحام األقصى »باللباس العسكري«
واالحتالل مينع الفلسطينيني من املرابطة فيه

ـ وكاالت: أحالت  أبوظبي 
النيابة العامة اإلماراتية أمس 
41 متهما من عدة جنســـيات 
بينهم إماراتيون إلى احملكمة 
االحتاديـــة العليا في قضية 

تشكيل تنظيم إرهابي. 
 وقال النائب العام اإلماراتي 
سالم سعيد كبيش في تصريح 
نقلته وكالة األنباء اإلماراتية 

انه متت إحالـــة املتهمني إلى 
احملكمـــة بعـــد أن أســـفرت 
التحقيقات عن أنهم »أنشأوا 
وأداروا جماعة إرهابية داخل 
الدولة مبسمى مجموعة شباب 
املنـــارة«.   وأضـــاف ان تلك 
اجلماعة تعتنق الفكر التكفيري 
اإلرهابي املتطرف بغية القيام 
بأعمال إرهابية داخل اإلمارات 

أمنها وســـامتها  وتعريض 
األفـــراد فيها للخطر  وحياة 
»مبا في ذلك قيادتها ورموزها 
وإحلاق الضرر باملرافق العامة 
واخلاصة بهدف االنقضاض 
على السلطة في الدولة إلقامة 

دولة خافة مزعومة«. 
وأوضح كبيش ان اجلماعة 
أعدت لتنفيذ أهدافها وأعمالها 

النارية  اإلرهابية األســـلحة 
التفجيرية  والذخائر واملواد 
الازمة بأموال جمعوها لهذا 
الغرض. واتهم أفرادها بالسعي 
الستقطاب الشباب من اإلمارات 
وضمهم اليها وبث املعتقدات 
التكفيرية املتطرفة  واألفكار 

في نفوسهم.
 التفاصيل ص24 ٭

عواصم ـ وكاالت: شــــددت 
سلطات االحتال اإلسرائيلي 
إجراءاتها على الفلســــطينيني 
الراغبني في دخول املســــجد 
األقصى املبارك للمرابطة فيه 
بوجه متطرفني يهــــود دعوا 

القتحامه مجددا أمس باللباس 
العسكري. ومنع االحتال دخول 
املصلني الى املسجد من النساء 
من كل األعمار إضافة الى الرجال 
ممن هم دون سن الثاثني عاما.  
أبواب  أمام  املرابطون  وجتمع 

املســــجد املغلقة وهم يرددون 
التكبيــــرات حاملــــني صورة 
الذي  الرضيع علي دوابشــــة 
أحرقه متطرفــــون يهود حيا 
قبل ايام. واندلعت اشتباكات 
بني قوات الشرطة اإلسرائيلية 

وشبان فلســــطينيني »قاموا 
برشق احلجارة باجتاه قوات 
الشرطة«. وأسفرت املواجهات 
عن عدة إصابات نتيجة استخدام 
االحتال القوة ضد احملتجني.

التفاصيل ص 24 ٭
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عواصم ـ وكاالت: قال اجليش التركي أمس 
ان ثاثـــة من جنوده قتـلوا وأصيب قرابــــة 
32 آخرين في هجومني منفصلني نسبتهما أنقرة 
الى حزب العمال الكردستاني »بي كا كا«. وجاء 
علـــى ما يبدو ردا على الغـــارات املكثفة التي 
تشـــنها تركيا يوميا على مواقع احلزب داخل 

وخارج أراضيها. 
 وذكرت وكالة »االناضول« ان الهجوم األول 
انتحاري نفذ بواسطة جرار زراعي مفخخ بنحو 
طنني من املتفجرات استهدف مخفر قره بوالك 
لقوات األمن في والية اغري راح ضحيته جنديان 
ونحو 28 جريحا. وقالت الوكالة ان جنديا آخر 
قتل وأصيب أربعة جراء انفجار لغم استهدف 

عربتهم في مدينة ماردين شرق الباد.
الى ذلك، نفى اجليـــش التركي ما وصفها 
باملزاعم بأنه قصف مدنيني في قرية زركله بشمال 
العراق خال ضربات جوية هنــاك، قال إن الهدف 

كان مخبـــأ حلزب العمال الكردستاني. 
وأكد أن »أفـــرادا مؤهلني يحددون األهداف 
في شـــمال العـــراق وداخل تركيـــا بناء على 
بيــــانات مرئية مؤكدة ونتيجة لدراسة دقيقة 

ومفصلة«.

التفاصيل ص 25 ٭

أحيا احلوار اإلستراتيجي بني البلدين

ً كيري: سنواصل دعم مصر عسكرياً وسياسياً واقتصاديا
القاهــــرة ـ وكاالت: أعــــاد وزيــــر 
اخلارجية األميركي جون كيري أمس 
قطار الشراكة »االستراتيجية« مع مصر 
الى السكة، مؤكدا أهمية الدور احملوري 
الذي تقوم به اقليميا ودوليا الســــيما 
في جهود مكافحة اإلرهاب.  وقال كيري 
خال ترؤسه أعمال اجلولة األولى من 
احلوار االستراتيجي مع نظيره املصري 
سامح شكري، ان مصر دفعت ثمنا باهظا 
ملكافحة التطرف، وتعهد مبواصلة دعمها 

عسكريا وسياسيا واقتصاديا. 
ودافع الوزير األميركي عن االتفاق 
النووي الذي ابرمتــــه القوى الكبرى 
مع إيران، مؤكدا أنه ســــيجعل الشرق 

األوسط أكثر أمنا.
 من جهته، قــــال وزير اخلارجية 
املصري ســــامح شــــكري ان احلوار 
االستراتيجي يؤسس لعاقات جديدة 
بني البلديــــن مبا ميكنهما من مواجهة 
التحديات التي متر بها املنطقة والسيما 

اإلرهاب.
ومــــن القاهرة، بــــدأ كيري جولته 
الشــــرق أوسطية واآلســــيوية، التي 
ستقوده اليوم الى الدوحة لاجتماع 
بنظرائه اخلليجيني، اضافة الى اجتماع 
ثاثي الى جانب نظيريه السعودي عادل 

اجلبير والروسي سيرغي الڤروڤ.
التفاصيل 26 ٭

القاهرةـ  أ.ش.أ: أعلنت القوات املسلحة 
املصرية عن إمتام االستعدادات األمنية لتأمني 
ــروع قناة السويس  منطقة االحتفال مبش
اجلديدة املقرر يوم اخلميس املقبل. وأشارت 
القوات املسلحة، في بيان امس إلى قيامها 
بتعزيز إجراءاتها األمنية، برا وبحرا وجوا، 
ــي اجلديد واحملاور  ــني املجرى املالح لتأم
ــرق وغرب قناة السويس،  ــية ش الرئيس
ــتعداد في وسط  كما مت رفع درجات االس

وجنوب سيناء. وأصدر القائد العام وزير 
الدفاع واالنتاج احلربى الفريق أول صدقي 
ــر بإعداد وجتهيز مجموعات  صبحي أوام
قتالية مدربة من أمهر مقاتلي اجليش الثالث 
امليداني ووحدات املظالت والصاعقة وقوات 
التدخل السريع، فضال عن عناصر من القوات 
ــوات حرس احلدود  البحرية واجلوية وق

لتأمني القناة اجلديدة ومحيطها.
التفاصيل 26 ٭

اجليش يؤمّن قناة السويس اجلديدة  جواً وبحراً وبراً

مريم بندق 

قالت مصادر وزاريــــة ان مجلس 
الوزراء يبحث في جلسته اليوم مطلب 
وزير الدولة لشــــؤون اإلسكان ياسر 
أبل لإلسراع في إجناز مشروع مدينة 

املطاع اإلسكاني.
ويهدف الوزير ياسر ابل إلى تشكيل 
جلنة من ممثلي الــــوزارات واجلهات 
املختصة تتولى تنفيذ وتوفير ومتابعة 
متطلبات اجناز مشروع مدينة املطاع 
اإلســــكاني من دون اللجوء الى كتابنا 
وكتابكم الذي يســــتغرق زمنا طويا 
ويؤدي الى تأخر إجناز املشاريع امللحة 
التي على رأسها املشاريع اإلسكانية.

على الصعيد ذاته، علمت »األنباء« 
ان املجلس يسعى الى إجناز اكبر قدر 
من موضــــوع تأهيل الشــــركات التي 
ستتولى تنفيذ مشروعي محطات القوى 
الكهربائية وحتلية املياه في منطقتي 
الزور املرحلة الثانية واخليران املرحلة 
األولى على ان يتم استكماله في جلسة 

مقبلة إذا تطلب األمر.
هذا، وينتظر املتقاعدون ان يحيط 
وزير الصحة د.علي العبيدي املجلس 
بإجراءات تطبيق قانون التأمني الصحي 
علــــى املتقاعدين بحســــب وعده بأن 
القانون ســــيطبق أغسطس اجلاري 
متهيدا لتوزيع بطاقات العاج عليهم 

سبتمبر املقبل.
إلى ذلــــك، أوضحت مصادر انه مت 
في جلســــة 13 يوليو املاضي اعتماد 
مشــــروعي قانون احلضانة العائلية 
ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام 
القانون رقم 1 لسنة 1962 بنظام السلكني 

الديبلوماسي والقنصلي. 
وزير اخلارجية األميركي جون كيري مترئسا اجلانب األميركي على طاولة احلوار االستراتيجي مع مصر             )أ.پ(

10حوار

السفير املصري عبدالكرمي سليمان

تأهيل الشركات التي ستتولى تنفيذ مشروعي محطات القوى الكهربائية وحتلية املياه في منطقتي الزور املرحلة الثانية واخليران املرحلة األولى

مجلس الوزراء يبحث »املطالع« اإلسكاني اليوم


