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الرئيس الصيني اجلديد يتعهد بتحقيق »احللم الصيني«عربية وعالمية
بيجينغ ـ يو.بي.اي: تعهد الرئيس الصيني اجلديد شي جني بينغ  أمس ببذل اجلهود لتحقيق 
احللم الصيني والعمل على مكافحة الفساد. ونقلت وكالة أنباء الصني اجلديدة شينخوا عن شي 
قوله أمام االجتماع اخلتامي للدورة األولى للمجلس الوطني الـ 12 لنواب الشعب الصيني )البرملان( 
الهيئة التشريعية العليا في البالد  ال ميكننا ان نغتر بأنفسنا ونتهاون في العمل ولو قليال أمام 
تيار العصر القوي وتطلعات الشعب إلى حياة أفضل. وأضاف يجب علينا أن نضاعف جهودنا لدفع 
تقدم اإلجناز االشتراكي ذي اخلصائص الصينية ونسعى لتحقيق احللم الصيني للنهوض العظيم 
باألمة الصينية. وقال شي إن على الصني أن تسلك الطريق الصيني لتحقيق احللم الصيني.

أوباما إلى إسرائيل والضفة »ليستمع«

نتنياهو يختار مخطط عملية اغتيال »أبو جهاد« وزيرًا للدفاع

حماس ترهن إجراء االنتخابات بوقف االعتقاالت في الضفة

عواصـــم ـ وكاالت: قوبل 
الـــوزراء  اختيـــار رئيـــس 
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو 
لنائبه موشيه يعالون )63 
عامـــا( وزيـــرا للدفـــاع في 
حكومته اجلديـــدة باهتمام 
الفلســـطينيني  لـــدى  كبير 
نظـــرا لتاريخ يعلـــون في 
أغلـــب العمليات التي نفذت 

ضد قيادات فلسطينية.
وقـــال نتنياهو حســـب 
وســـائل إعالم إسرائيلية إن 
الفترة احلاسمة من الناحية 
األمنية التي متر بها إسرائيل 
تستوجب تعيني شخصية ذات 
خبرة كبيرة مثل يعالون في 

منصب وزير الدفاع.
واتفق خبيران فلسطينيان 
بالشـــأن اإلســـرائيلي ـ في 
تصريحـــات ملراســـل وكالة 
أنباء الشـــرق األوسط بغزة 
تعليقا على اختيار يعلون ـ 
على أن وزير الدفاع اجلديد 
ســـيكون مختلفا عن سابقه 
إيهود باراك.. ولن يقف حائال 
دون أى قرار يتخذه نتنياهو 
ســـواء ضد إيران أو غزة أو 
ســـورية، مشـــيرين إلى أن 

يعالون خبرته عسكرية فقط 
وليست سياسية.

وقـــال توفيق أبو شـــمر 
اخلبير في الشأن اإلسرائيلي 
إن يعالون كان قاسما مشتركا 
التي  العمليـــات  في أغلـــب 
نفذتها إسرائيل ضد قيادات 
فلســـطينية، مشيرا إلى أنه 
خطط عمليـــة اغتيال خليل 
الوزير »أبوجهاد« في تونس 

عام 1988.
وأضاف أن يعالون يختلف 
عن باراك فال يتمتع بعالقات 
خارجية كما أنه لن يعارض 
نتنياهو وســـيكون، حسب 
وصفه، »كاخلامت في إصبعه« 
خاصة أنه انضم حديثا إلى 
حـــزب الليكود عـــام 2008، 
مشيرا إلى أن يعالون يتمتع 
بصالت وثيقة مع رئيس أركان 
اجليش اإلسرائيلي بني جانس 
ما يعنى أنه ســـيكون هناك 
تناغم واضح بينهما في أي 

موقف.
وعلـــى صعيـــد متصل، 
توقعـــت صحيفة »يديعوت 
أحرونـــوت« أن ميدد وزير 
الدفاع يعالـــون فترة والية 

اجليـــش  أركان  رئيـــس 
اإلسرائيلي لعام آخر، وذلك 
بعد أداء احلكومة اإلسرائيلية 

القسم الدستوري.
الوقـــت، يقوم  في هـــذا 
الرئيـــس األميركـــي باراك 
أوبامـــا بزيارة إلســـرائيل 
والضفة الغربية واألردن نهاية 
االسبوع اجلاري، وهي أول 
زيارة خارجية له منذ بداية 
فترته الرئاسية الثانية، وبعد 
مرور خمس سنوات منذ أن 
قضى بعضـــا من الوقت في 
الثالثـــة عندما كان  األماكن 
سيناتورا في مجلس الشيوخ 

األميركي.
ومن املتوقع أن تبدأ زيارة 
الرئيس األميركي إلسرائيل 
بعد غد قبل أن يختتمها في 

األردن يوم السبت.
وحاول مســـؤولو البيت 
التخفيف من وطأة  األبيض 
التوقعات بشـــأن حدوث أي 
نوع من التقدم خالل محادثاته 
مـــع الزعماء اإلســـرائيليني 
والفلسطينيني. وأشاروا إلى 
أن أوباما في هذه الزيارة لن 
يطرح خطة ســـالم جديدة 

أو ينســـق لقمة ثالثية، امنا 
»ليستمع«.

وقال بـــن رودس، نائب 
مستشـــار األمـــن القومـــي 
لالتصـــاالت  األميركـــي 
اإلستراتيجية، للصحافيني 
»لقـــد كنا في غاية الوضوح 
بأن هذه الزيارة ليست لوضع 

مبادرة جديدة«.
وأوضح رودس أن هدف 
الزيارة هـــو إجراء »محادثة 
استراتيجية واسعة النطاق« 
مـــع احلكومة اإلســـرائيلية 

اجلديدة.
وأضاف رودس أن أوباما 
التعبير عن  يستهدف أيضا 
الفلسطينية  دعمه للسلطة 
باعتبارها »القيادة الشرعية« 

للفلسطينيني.
وفي إسرائيل، ينظر إلى 
الزيـــارة على أنهـــا محاولة 
لتحسني العالقات بني أوباما 
الوزراء اإلسرائيلي  ورئيس 
بنيامني نتنياهو، والتي كانت 
متوترة خالل فتـــرة والية 
الرئيس األميركي األولى، على 
الرغم مـــن انه وصفها بأنها 

»عالقة عمل رائعة«.

عواصمـ  وكاالت: رهنت 
حركة املقاومة اإلســــالمية 
إجــــراء  امــــس  حمــــاس 
الفلســــطينية  االنتخابات 
بتهيئــــة األجواء لتنفيذها 
في الضفة الغربية، مشددة 
علــــى أن األجواء اآلن غير 
مهيأة لذلك بسبب االعتقاالت 
واالستدعاءات واملالحقات 
األمنية التي متارسها أجهزة 
الضفة وقــــوات االحتالل 

اإلسرائيلي.
وقال الناطق باسم حركة 
حماس سامي أبو زهري ـ 
خالل لقاء سياسي بغزة ـ 
إن حركته تسعى بكل جهد 
إلمتام املصاحلة الفلسطينية 

وإنهاء االنقسام، مؤكدا أن 
االنتخابات لن تتم إال بتهيئة 

أجوائها.
وأضاف أبو زهري: »إذا 
متت االنتخابات في ظروف 
توتر، فإن ذلك ســــيؤدي 
إلــــى مزيد من االنقســــام 

الفلسطيني«.
إلى  وأشــــار أبوزهري 
أن حركــــة حماس اختارت 
القيــــادي رأفــــت ناصيف 
ليكــــون ممثــــال عنها في 
جلنة االنتخابات في الضفة 
الغربيــــة، لكــــن االحتالل 
اإلسرائيلي اعتقله في نفس 

اليوم.
وفي شأن فلسطيني آخر، 

قال وزير شؤون األسرى 
واحملررين الفلســــطينيني 
عيســــى قراقع إن السلطة 
الوطنية ترفض بأي شكل 
من األشكال تشريع إسرائيل 
بإبعاد أي أسير خارج الوطن 
، باعتباره انتهاكا حلقوقهم 

اإلنسانية.
جاء ذلك في تصريحات 
أدلى بها قراقع امس ردا على 
العرض الذي مت مؤخرا من 
اجلانب اإلسرائيلي بإبعاد 
األسير أمين الشراونةـ  الذي 
تردى وضعه الصحي بشكل 
أنه مضرب  خطير خاصة 
عن الطعام منذ ما يزيد على 
250 يوما - إلى قطاع غزة، 

مشيرا إلى أن هذا العرض 
قدم قبل شهرين ومت رفضه 
ألنــــه كان يفترض أن يتم 
اإلفراج عــــن أمين وزميله 

سامر العيساوي.
وأضاف قراقع إن إبعاد 
أي أســــير للخــــارج يعد 
جرمية من جرائم احلرب 
الدولية  ومخالفا للقوانني 
وتكريسا إسرائيليا لسياسة 
التهجيــــر.. موضحــــا أن 
الشراونة  استمرار اعتقال 
والعيساوي ورفاقهم غير 
قانوني وباطــــل، ولم يتم 
تقدمي أي الئحة اتهام بحقهم 
وجرى اعتقالهم وفق تشريع 

عسكري عنصري.

)أ.ف.پ( موقع انفجار مفخخة في البصرة 

عواصـــم ـ وكاالت: حذر 
رئيـــس مجلـــس النـــواب 
العراقـــي أســـامة النجيفي 
رئيس الوزراء نوري املالكي 
من اللجوء إلى القوة إلنهاء 
االعتصامات املعترضة على 
سياسته، وطالبه باستخدام 
صالحياته لالستجابة ملطالب 
املتظاهرين الذين يواصلون 
مظاهراتهم واعتصاماتهم في 
مدن عراقية عدة احتجاجا 

على سياساته.
وقال النجيفي في مدينة 
الرمـــادي إن تلبيـــة معظم 
املطالـــب التي ينـــادي بها 
املتظاهرون هي من صالحيات 
رئيس الوزراء، خاصة إطالق 
ســـراح املعتقلني وإحداث 
التوازن في مؤسسات الدولة 

السيما العسكرية منها.
ودعا النجيفي املتظاهرين 
لالستمرار في التظاهر إلى أن 
تستجيب احلكومة ملطالبهم 

التي وصفها باملشروعة.
تقتـــرب  ميدانيـــا، 
االعتصامات في مدن مختلفة 
في العراق من إنهاء شهرها 
الثالث، للمطالبة بإصالحات 
سياســـية وقانونية يأتي 
في مقدمتها إطالق ســـراح 
املعتقلني واملعتقالت وإلغاء 
املـــادة الرابعة مـــن قانون 
مكافحة اإلرهاب وإلغاء قانون 
املســـاءلة والعدالة وإجراء 
إحصاء سكاني بإشراف دولي 
والتوزيع العادل للسلطة في 

البالد.
املعتصمـــون  وحـــذر 
احلكومـــة العراقيـــة مـــن 
عواقب تنفيذ تهديداتها بفض 

االعتصامات بالقوة.
كمـــا أكـــدوا أن وصفهم 
االرتبـــاط  أو  بالبعثيـــني 
بالقاعدة ليس سوى محاولة 
تخفي أبعادا طائفية تهدف 
لتهميش مكون أساسي في 

املجتمع العراقي.
آالف  عشـــرات  وكان 
العراقيني خرجوا يوم اجلمعة 
في مظاهرات في 6 محافظات 
عراقية، حتت شعار »نصرة 

اإلمام األعظم أبو حنيفة«.
في سياق منفصل، جتمع 
عشـــرات اآلالف من مؤيدي 
التيـــار الصـــدري  زعيـــم 
مقتدى الصدر فـــي مدينة 
الكـــوت جنـــوب العاصمة 
العراقية بغداد، في مظاهرة 
ضد ما وصفوها بالطائفية 

والظلم.
ووجـــه الصدر في كلمة 
مســـجلة ألقاها عبر شاشة 
تلفزيونية انتقادات للحكومة 
العراقيـــة على مـــا وصفه 
باحتمائها بالشعب بدال من 
حمايته، وقال إن احلكومة 
جعلت من الشعب حاميا لها 
في وقت كان عليها أن تقوم 
هي بحماية أبنائه، واتهم من 
وصفهم بالطغاة مبمارسة 

الظلم وإذالل الشعب.
وعبـــر الصدر عن دعمه 
االحتجاجات التي انطلقت في 
البالد منذ 3 أشهر، مشترطا 
تخليهـــا عـــن الشـــعارات 
الطائفية وعدم متجيد حزب 

البعث.
في هـــذا الوقت، قتل 10 
اشخاص وأصيب 16 آخرون 
في هجوم بسيارة مفخخة 
العراق  البصرة جنوب  في 
امس، في وقت تبنى تنظيم 
القاعدة الهجوم على وزارة 
العدل في بغداد الذي أسفر 

عن سقوط 18 قتيال.
وقال علـــي املالكي مدير 
األمن في محافظة البصرة في 
تصريح لوكالة فرانس برس 
ان »سيارة مفخخة انفجرت 
في البصرة ما ادى الى مقتل 
10 أشخاص وإصابة 16 آخرين 

بجروح«.
وأضاف ان الهجوم وقع 
عند موقف للباصات في حي 

بشمال البصرة.
بدوره، تبنى تنظيم دولة 
العراق اإلسالمية امس الهجوم 
الذي استهدف اخلميس وزارة 
العدل في بغداد وأسفر عن 
سقوط 18 قتيال، كما ذكرت 
الشـــبكة األميركية ملراقبة 
املواقع االلكترونية االسالمية 

)سايت(.
وفـــي بيان نشـــر على 
منتديات جهادية، اعلنت دولة 
العراق اإلسالمية مسؤوليتها 
عن الهجوم في وسط بغداد، 
موضحة انه اوقع »60 قتيال 

على األقل«.
وجاء في البيان ان عملية 
»دك وزارة العـــدل« جاءت 
العمليات  »ضمن سلســـلة 
ثـــأرا حلرائر أهل  النوعية 
السنة في سجون املرتدين« 
التي »كانت اداة في حرب أهل 
السنة وإرهابهم وتعذيبهم 

وسجنهم وإعدامهم«.

قتلى وجرحى بسيارة مفخخة في البصرة و»القاعدة« يتبنى هجوم وزارة العدل

النجيفي يحذر املالكي من فض االعتصامات بالقوة

صورة مرسي تتوسط صورتي الرئيس الباكستاني زرداري ورئيس الوزراء رجا اشرف قبل وصوله إلى اسالم آباد )أ.ف.پ(

دعوات ملليونية »رد الكرامة« و»الصحافيون« يحتجون غداة اشتباكات »مقر اإلرشاد«

مصر: جدل بتشريعية »الشورى« حول تقسيم الدوائر 
وقبائل سيناء تقرر مقاطعة االنتخابات

»وكاالت«:  ـ  القاهـــرة 
تفاعلت التطورات في املشهد 
املصري على نحو دراماتيكي، 
سياسيا وميدانيا، بعد ساعات 
قليلة على االشتباكات التي 
وقعت امام املقر الرئيســـي 
ملكتب ارشاد جماعة االخوان 
املسلمني، والتي أسفرت عن 
اصابـــة عدد من النشـــطاء 

السياسيني والصحافيني.
سياســـيــا، واصلــــــت 
جلنة الشـــؤون الدستورية 
والتشريعية مبجلس الشورى 
خالل اجتماعها أمس مناقشة 
اقتـــراح مبشـــروع قانون 
االنتخابات ومباشرة احلقوق 
السياســـية املقدم من حزب 

الوسط وعدد من النواب.
وشهد االجتماع جدال حادا 
بني النواب والنائب اإلخواني 
صبحي صالح، حول ضرورة 
توزيع الدوائـــر طبقا لعدد 
السكان وليس لعدد الناخبني، 
حيث طالب عدد من النواب 
فـــي مقدمتهم رامي لكح بأن 
يكون التقســـيم طبقا لعدد 
السكان فيما رفض صالح ذلك 
قائال »إن هذا سيكون مخالفا 
الدســـتورية  لقرار احملكمة 
العليا التي اختارت القاعدة 
االنتخابيـــة، حيث قالت إن 
الســـكاني يعني  التمثيـــل 
الناخبني املقيدين بالدائرة«، 
الفتـــا إلـــى أن هـــذا األمـــر 
محســـوم ولن يتم تعديله، 
بينما اقتـــرح لكح أن تكون 
لـــكل محافظة دائرة لتفادي 
املثارة وتخصيص  املشاكل 

27 مقعدا لألقباط.
 جاء ذلك، في وقت أوصت 
فيه هيئة املفوضني باحملكمة 
اإلدارية العليا بتأييد احلكم 
القضاء  الصادر من محكمة 
اإلداري »أول درجة« برفض 
الطعن املقدم من هيئة قضايا 

الدولة علـــى احلكم الصادر 
القضاء اإلداري  من محكمة 
»أول درجـــة« بوقف إجراء 
انتخابـــات مجلـــس النواب 
مبراحلها املختلفة، وقررت 
دائرة فحص الطعون باحملكمة 
اإلدارية العليا إحالة الطعون 
املقدمة من هيئة قضايا الدولة 
وآخرين، إلى دائرة املوضوع 
باحملكمة وحددت جلسة 24 

مارس اجلاري لنظرها.
وفي سياق ذي صلة، دعا 
عدد من شـــيوخ سيناء إلى 
مقاطعة االنتخابات والكشف 
عن هوية مرتكبي حادث رفح 
وتقدميهـــم للعدالة و»منع 
اخونة الدولة التي تسير بها 
جماعة االخوان املسلمني«، 
محذرين االحزاب من خوض 
االنتخابات في سيناء وخاصة 
حـــزب احلريـــة والعدالة، 
وأوضحوا أن الظروف احلالية 

ليست مواتية لالنتخابات.
جاء ذلك، خـــالل مؤمتر 
جماهيري حاشد حضره اآلالف 
من جميع مدن وقرى سيناء 
القبائـــل والعائالت  ورموز 
وممثلون عن االحزاب ونواب 
سابقني في ظل غياب حزب 
اكد  احلرية والعدالة، حيث 
املؤمترون وقوف اهل سيناء 
خلف القوات املسلحة املصرية، 
وطالبوا بعودة الثالث دوائر 
االنتخابية الى شمال سيناء 
كما كانت عليه سابقا حيث 
أصبحـــت طبقا للدســـتور 

احلالي دائرة واحدة فقط.
وميدانيا، دعت رموز تابعة 
السياسية والثورية  للقوى 
إلى مليونية اجلمعة القادمة 
الكرامة«  حتت شـــعار »رد 
للتظاهر بشـــكل سلمي أمام 
مقر ارشـــاد جماعة اإلخوان 
املســـلمني، بغرض توصيل 
رســـالة سياســـية واضحة 
بأن اإلخوان هم من يديرون 

شؤون البالد بشكل فعلي.
وفي سياق مواز، احتشد 
امـــس بضـــع مئـــات مـــن 

النقيب  الصحافيـــني بينهم 
اجلديد ضياء رشوان وعدد 
من أعضـــاء مجلس النقابة 
العالي،  القضاء  مبحيط دار 
العام  النائـــب  حيث مكتب 
مطالبني بالتحقيق في تعرض 
عدد من زمالئهم للضرب على 
يد مجموعة من شباب جماعة 
اإلخوان املسلمني مبحيط املقر 
املركزي للجماعة أمس االول، 
وحملوا الفتات تشير الى ما 
النظام  وصفوه ب معـــاداة 
احلاكم للصحافة وحرية الرأي 
ورغبته في إقصاء املعارضة 

عن املشهد في البالد.
من جهة اخـــرى، أعلنت 
مجموعات »البالك بلوك« على 
صفحتها الرسمية مبوقع الـ 
»فيسبوك«، عن توجهها إلى 
مكتب إرشاد جماعة االخوان 
املسلمني، مؤكدة أن اجلمعة 
القادم ســـتكون فاصلة في 
حياة الشعب املصري. وقالت 
إن: »اجلمعة اجلاية هتكون 
فاصلـــة في حياة الشـــعب 
املصري..هنعلمهـــم األدب.. 
هنوريهم يوم أسود.. ومن هنا 
حلد يوم اجلمعة في مظاهرات 
كل يوم«. وكانت اشتباكات 
عنيفة وقعت مساء أمس االول 
بني عشـــرات من املعارضني 
وشباب من جماعة اإلخوان 
املسلمني مبحيط املقر املركزي 
للجماعة باملقطم، وأسفرت عن 

إصابة عدد من اجلانبني.
 وأظهـــرت لقطات ڤيديو 
على موقع »فيسبوك« الناشط 
السياسي البارز أحمد دومة 
وقد سال الدم من وجهه بعد 
أن ضربه أحد حراس املقر، 
والذي اكد في تغريدة له على 
»تويتر« انه لن يتقدم ببالغ 
ضد االخوان بسبب ما حدث: 
»سأنتظر إلى نهاية املطاف، 
فإما تنتصر الثورة ويعلقون 
جميعا على املشانق بسبب 
جرائمهم، او ينتصرون ونعلق 
نحن على ذات املشانق.. مصر 

لن تسعنا سويا«.

هيئة مفوضي 
»اإلدارية العليا« 

توصي بتأييد رفض 
الطعن على إجراء 

االنتخابات ..و»البالك 
بلوك« تتوعد 

»اإلخوان« بـ »جمعة 
سوداء«

»النقض« تلغي سجن العادلي 12 عامًا
وتعيد محاكمته بتهمة غسيل أموال

رئيس القضاء العسكري السابق: تدخل اجليش اآلن 
يعني عدم عودة الشرطة أبدًا

قررت محكمة النقض قبول 
الطعن املقدم من وزير الداخلية 
االســـبق حبيب العادلي على 
احلكم الصادر ضده من محكمة 
جنايات اجليزة بالسجن املشدد 
12 عاما التهامه في قضية تربح 
إلغاء  أموال، وقررت  وغسيل 
العقوبة، وإعادة محاكمته أمام 

دائرة جنايات أخرى.
يذكر أن النائب العام أحال 
املتهم للمحاكمـــة ألنه خالل 
اكتوبر 2010  الفترة من شهر 
وحتى 7 فبراير 2011 وبصفته 

موظفا عاما ووزيرا للداخلية 
قام باحلصول لنفســـه على 
منفعة من أعمال وظيفته، حيث 
أصدر تكليفا إلى مرؤوســـيه 
بالوزارة، وكذلك املسؤولني عن 
ادارة جمعية النخيل التعاونية 
لبناء إسكان ضباط الشرطة 
وأيضـــا ألكادميية الشـــرطة 
بسرعة العثور على مشتر لقطع 
أراض مخصصة له مبنتجع 
النخيل بأعلى سعر وقبل انتهاء 

املهمة املقررة له للبناء.
وكانت محكمـــة جنايات 

اجليزة قضـــت في مايو 2011 
بالســـجن املشـــدد 12 عامـــا 
وتغرميه مبلغ 4 ماليني و853 
ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ 
مساو وذلك عن تهمة التربح 
وتغرميه مبلغ 9 ماليني و26 
ألف جنيه على أن تتم مصادرة 
املبلغ املضبوط موضوع تهمة 
غسيل األموال والبالغ 4 ماليني 

و513 ألف جنيه.
من جهة أخرى، اعتذر وزير 
الداخلية اللواء محمد إبراهيم 
عـــن احلضور أمـــس حملكمة 

استئناف االسماعيلية لالدالء 
بأقواله في وقائع أحداث سجن 
بورسعيد العمومي، التي قتل 
فيها نحو 40 شـــخصا يومي 
26 و27 يناير املاضي، والتي 
وقعت عقـــب احالة اوراق 21 
متهما الى املفتـــي في احداث 

ستاد بورسعيد.
ولم حتـــدد اســـباب عدم 
حضور وزير الداخلية، لإلدالء 
بأقوالـــه في القضيـــة، ما اذا 
كان سيتم حتديد موعدا آخر 

حلضوره أم ال؟

هيئـــة  رئيـــس  أكـــد 
السابق  العســـكري  القضاء 
الشـــورى  وعضـــو مجلس 
اللواء عادل املرســـي وجود 
تنسيق بني األجهزة األمنية 
واالستخباراتية للكشف عن 
محاوالت التالعب بأمن البالد، 
خاصة أنها أصبحت ســـاحة 
مفتوحة ملـــن يريد التالعب 

مبقدرات الوطن.
وكشـــف املرســـي فـــي 
للمحرريـــن  تصريحـــات 
البرملانيـــني عـــن أن غياب 
املعلومات التي تســـاهم في 
الكشـــف عن املتورطني في 
األحداث ترجع في جزء منها 
لفرم معلومات مهمة من قبل 

»أمن الدولة« السابق.

ووصف وضع الشـــرطة 
بـ »املهتز«، محذرا من تدخل 
القـــوات املســـلحة فـــي هذا 
التوقيت بقولـــه: »لو حدث 
ذلك فلن تعود الشرطة أبدا«، 
وشدد على أن االنفالت األمني 
لن يستمر طويال ومصر لن 

تضيع أبدا«.
من جهة أخـــرى، اوضح 

املرســـي ان التحقيقـــات لم 
تكشف حتى اآلن عن املتورطني 
في جرمية مقتل 16 جنديا من 
القوات املسلحة على احلدود 
املصرية اإلسرائيلية برفح، 
موضحا أن علم بعض األجهزة 
االستخباراتية بوقوع احلادث 
ال يعني معرفتهم باملسؤول 

عنه.

خبير عسكري: مجموعة تستمد أوامرها من 
إيران هي التي قتلت اجلنود املصريني في رفح
قال مستشار أكادميية ناصر العسكرية اللواء محمود خلف 
إن بعض األشخاص مت القبض عليهم عقب حادثة رفح ويتم 
التحقيق معهم، هم ثالثة متهمني تابعني ملجموعة مسماة بـ 
»جند اإلسالم« التابعة لرمضان شلح احد مؤسسي حركة 

اجلهاد اإلسالمي بفلسطني، واملرتبطة بإيران.
وأكد خلف في مداخلة هاتفية على فضائية »احملور« املصرية 

أن تلك املجموعة خارجة عن نطاق سيطرة حركة حماس، 
وانها تقوم ببعض االغتياالت في قطاع غزة، وتستمد 

أوامرها ومتويلها مباشرة من إيران، مضيفا أنه مت إبالغ 
قطاع غزة بضرورة تسليم املتهمني الثالثة، مؤكدا أن 

»التحقيقات اجلارية في أيٍد أمينة ولن تترك ثأر ابنائها من 
القوات املسلحة«.


