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كشف أنفاق ًا حفرها اإلرهابيون داخل أحياء كفرزيتا ومورك

الجيش السوري يحبط تسلل مجموعة إرهابية
حققت وحدة من اجلي�ش ال�سوري
العاملة بريف حماة ال�شمايل
�إ����ص���اب���ات دق��ي��ق��ة يف �صفوف
جمموعة �إرهابية ت�سللت باجتاه
نقطة ع�سكرية �شمال مدينة حمردة
لالعتداء عليها يف خرق جديد من
قبل الإرهابيني التفاق املنطقة
منزوعة ال�سالح يف �إدلب.
وذك��ر مرا�سل �سانا يف حماة �أن
رمايات دقيقة نفذتها وحدة من
اجلي�ش مرابطة �شمال مدينة حمردة
�ضد جمموعة �إرهابية ت�سللت عرب
الأرا�ضي الزراعية يف حميط قرية
اجلي�سات باجتاه نقاط ع�سكرية
يف املنطقة �أدت �إل��ى �إ�صابات
مبا�رشة يف �صفوفهم.
ولفت املرا�سل �إل��ى �أن عنا�رص
الر�صد واال�ستطالع يف اجلي�ش
حت��ق��ق��وا م���ن ق��ي��ام �إره��اب��ي�ين
بعمليات حت�صني هند�سي من
خالل حفر انفاق يف بلدة كفرزيتا
وخنادق طويلة داخل بلدة مورك
للتح�صن فيها بعد اتخاذهم
املدنيني دروع���ا ب�رشية هرب ًا
من �رضبات اجلي�ش ال��ذي يتخذ
جميع الإجراءات ويتبع التكتيكات
املتنا�سبة مع املناطق ال�سكنية
حفاظا على حياة املدنيني.
و�أ�شار املرا�سل �إلى �أن املجموعات
االره��اب��ي��ة وا���ص��ل��ت حماوالتها
للت�سلل ع�بر املنطقة منزوعة
ال�سالح وعند �أطرافها على احلدود
الإداري��ة بني حماة و�إدل��ب بق�صد

• �إحدى �آليات القوات امل�سلحة ال�سورية

االعتداء على النقاط الع�سكرية
املنت�رشة يف املنطقة وعلى القرى
والبلدات الآمنة والبنى التحتية
واملن�ش�آت اخلدمية م�ؤكدا ت�صدي
وحدات اجلي�ش العربي ال�سوري
جلميع حماوالت االعتداء وتكبيد
الإره��اب��ي�ين خ�سائر ب��الأف��راد
والعتاد.

وردت وحدات اجلي�ش �أم�س الأول
الثالثاء بالأ�سلحة املنا�سبة على
اع��ت��داءات جمموعات �إرهابية
وحماوالت ت�سللها باجتاه النقاط
الع�سكرية انطالق ًا م��ن حماور
ب��ل��دات ح����صراي��ا وج��ن��وب بلدة
اللطامنة و�إلى ال�شمال ال�رشقي
منها وكبدتها خ�سائر يف االفراد

والعتاد.
وتعمد التنظيمات الإرهابية
املنت�رشة يف �إدل��ب وري��ف حماة
ال�شمايل �إل���ى ا�ستغالل اتفاق
املنطقة منزوعة ال�سالح يف �إدلب
لتقوية �صفوفها و�إعادة انت�شارها
وزي���ادة حت�صيناتها وت�سلحها
بالتعاون مع الدول الراعية لها.

رئيس أركان الجيش المصري يشهد مشروع
تدريب بالجيش الثاني الميداني
�شهد الفريق حممد فريد ،رئي�س �أركان حرب
القوات امل�سلحة ،تنفيذ املرحلة الرئي�سية
للم�رشوع التكتيكي ،وال��ذي نفذته �إحدى
وحدات اجلي�ش الثاين امليداين با�ستخدام
مقلدات الرماية «امل��اي��ل��ز» ،ي��أت��ي ذلك
ا�ستمرارا لتنفيذ خطة القوات امل�سلحة
ً
ال�سنوية للتدريب القتايل للت�شكيالت
امليدانية والوحدات املقاتلة.
وقد ت�ضمنت املرحلة دفع العنا�رص املدرعة
لتطوير الهجوم وحتقيق املهام املخططة
بالتعاون مع العنا�رص امليكانيكية ،و�صد
هجوم العدو امل�ضاد وتنفيذ املهام القتالية
والنريانية يف الوقت واملكان املحددين
للو�صول �إلى خط حيوي وت�أمينه.
وقد �أظهر امل�رشوع امل�ستوى الراقي الذي
و�صلت �إليه العنا�رص امل�شاركة من مهارات
ميدانية وقتالية عالية وا�ستخدام �أحدث
نظم التحكم والتوجيه ملختلف الأ�سلحة
واملعدات ،وال�رسعة يف اكت�شاف وحتديد
الأهداف امليدانية والتعامل معها.
و�أ�شاد الفريق حممد فريد مبقاتلي اجلي�ش
الثاين ومب�ستوى التدريب اجل��اد والأداء
املتميز للعنا�رص امل�شاركة يف امل�رشوع،
م�ؤكد ًا حر�ص القيادة العامة للقوات امل�سلحة
على الو�صول بالوحدات والت�شكيالت �إلى
�أعلى م�ستويات الكفاءة واال�ستعداد القتايل
العايل.
وطالب رئي�س �أركان حرب القوات امل�سلحة
العنا�رص امل�شرتكة بامل�رشوع احلفاظ على
�أعلى درج��ات اليقظة والإ�ستعداد القتايل
واحلفاظ على ال�صالحية الفنية للأ�سلحة
واملعدات ،وكذلك الروح املعنوية العالية
واال�ستعداد الدائم لبذل اجلهد والت�ضحية من
�أجل �أمن و�سالمة م�رص و�شعبها العظيم.
ويف نهاية امل�رشوع نقل الفريق حممد
فريد حتيات وتقدير الرئي�س عبدالفتاح

• الفريق حممد فريد ي�صافح �أحد اجلنود

ال�سي�سي رئي�س اجلمهورية القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة ،والفريق �أول حممد
زك��ي ،القائد ال��ع��ام للقوات امل�سلحة
وزير الدفاع والإنتاج احلربي ،لرجال
اجلي�ش الثانى امليداين ،م�شيد ًا باجلهد
الذي يبذلونه يف الدفاع عن �أمن الوطن
وا���س��ت��ق��راره بالتعاون م��ع جميع �أف��رع
وت�شكيالت القوات امل�سلحة ،والنجاحات
املتتالية خالل مراحل العملية ال�شاملة
«�سيناء  »2018يف تدمري البنية التحتية

ل�ل�إره��اب وا�ستعادة احل��ي��اة الطبيعية
لأهايل �سيناء وتوفري املناخ الآمن للتنمية
واال�ستثمار ،وناق�ش الفريق حممد فريد
القادة على كافة امل�ستويات يف القرارات
املتخذة لتحقيق املهام املخططة وا�ستمع
لعدد من الأ�سئلة واال�ستف�سارات والتى
�أجاب عليها خمططي ومنفذي امل�رشوع.
ح�رض امل����شروع ع��دد م��ن ق���ادة القوات
امل�سلحة وعدد من دار�سي الكليات واملعاهد
الع�سكرية.

تشكيل اللجنة الدستورية ووضع الالجئين وإدلب

 3محاور الجتماعات أستانا السورية

�أعلن مبعوث الرئي�س الرو�سي اخلا�ص �إلى �سورية
�ألك�سندر الفرينتيف �أن اجلولة احلادية ع�رشة من
م�ؤمتر �أ�ستانا حول �سورية� ،سرتكز على ثالثة
حماور رئي�سية.
ويف حديث لل�صحافيني قبيل انطالق االجتماعات
يف �أ�ستانا ،قال�« :سيبحث امل�شاركون ثالث ق�ضايا
رئي�سية هي ت�شكيل اللجنة الد�ستورية ،وو�ضع
الالجئني ،و�إدلب».
وتابع« :لقد ح�رض جميع املدعوين �إلى املباحثات،
مبن فيهم دي مي�ستورا مع وفده».
و�أ�ضاف« :هناك م�سائل عديدة للبحث ،لكن الو�ضع
يف �سورية يتجه تدريجيا نحو اال�ستقرار ،و�آخر
املعلومات ت�شري �إلى جناح العملية الع�سكرية يف
الق�ضاء على الإرهابيني يف حمافظة ال�سويداء،
و�سيتم تو�سيع العملية الع�سكرية للق�ضاء على
املجموعات الإرهابية يف املنطقة بني �رشق الفرات
واحلدود العراقية ال�سورية».
وكانت اخلارجية الكازاخية قد �أعلنت �صباح ام�س
الأربعاء عن و�صول ممثلي جميع الأطراف املدعوة
للجولة الـ 11مل�ؤمتر �أ�ستانا حول �سورية �إلى
العا�صمة الكازاخية ،مبن فيهم وفد املعار�ضة
ال�سورية امل�سلحة.
وحتت�ضن �أ�ستانا اجلولة الـ 11من املحادثات
حول �سورية مب�شاركة الدول ال�ضامنة الثالث
«رو�سيا وتركيا و�إي���ران» ووف��دي املعار�ضة
واحلكومة ال�سوريني� ،إ�ضافة �إلى مراقبني عن

• املبعوث الرو�سي �إلى �سورية

الأمم املتحدة والأردن.
وي�تر�أ���س املبعوث الأمم��ي اخلا�ص �إل��ى �سورية
�ستافان دي مي�ستورا ،الوفد الأممي امل�شارك يف
اجلولة اجلديدة من �أ�ستانا.

مقابل مليار دوالر

 10مروحيات هجومية جديدة
من أميركا إلى مصر
وافقت وزارة اخلارجية الأمريكية
على بيع ع�رش مروحيات هليكوبرت
هجومية برية من طراز «�أبات�شي»
�إلى م�رص ،مقابل مليار دوالر.
وفقا لوكالة الدفاع والتعاون
الأم��ن��ي « ،»DSCAالتي تعد
جزءا من وزارة الدفاع الأمريكية
«البنتاغون»� ،سيح�صل اجلي�ش
امل����صري �أي�����ض��ا ع��ل��ى �أج��ه��زة
ا���س��ت�����ش��ع��ار وم��ن��ظ��ار للر�ؤية
الليلية ،و�أن��ظ��م��ة حت��ذي��ر من
هجمات ال�����ص��واري��خ ،و�أنظمة
رادار ،بالإ�ضافة �إل��ى معدات
وقطع غيار �إ�ضافية للطائرات
الهليكوبرت.
وقالت الوكالة �إن اجلي�ش امل�رصي
يخطط لزيادة عدد املروحيات
ملكافحة الأن�شطة الإرهابية يف
�شبه جزيرة �سيناء ،بالإ�ضافة �إلى
�أن هذه ال�صفقة �ست�ساهم يف دعم
ال�سيا�سة اخلارجية والأمن القومي
للواليات املتحدة ،ما ي�ساعد على
زيادة الأمن ل�رشيك ا�سرتاتيجي يف
منطقة ال�رشق الأو�سط.
وبح�سب معهد �ستوكهومل العاملي
للأبحاث « ،»SIPRIفقد �أ�صبحت
م����صر واح����دة م��ن �أك�ب�ر ال���دول
امل�ستوردة للأ�سلحة يف الفرتة من
� ،2017 - 2013إلى جانب الهند
واململكة العربية ال�سعودية
والإم�����ارات العربية املتحدة
وال�صني .وتعد الواليات املتحدة
ورو�سيا من بني ال��دول اخلم�س
امل�صدرة للأ�سلحة.
م��ن ناحية �أخ���رى �أ���ش��ار رئي�س
املجل�س الأعلى لتنظيم الإعالم
يف م�رص مكرم حممد �أحمد� ،إلى
�أن رو�سيا هي ال�رشيك الأكرب يف
الت�صنيع امل�رصي ،و�أورد جملة
من �أهم ال�صناعات التي �ساهمت

• طائرة �أبات�شي �إلى م�رص

و�ست�سهم مو�سكو يف �إطالقها يف
م�رص.
و�أكد �أن الباحث امل�رصي يف علوم
الف�ضاء بجامعة �سان بطر�سربغ
الرو�سية حممد ع�صام� ،أعلن �أن
القمر اال�صطناعي امل�رصي اجلديد
املنتظر �إطالقه من قاعدة بايكونور
يف كازاخ�ستان بديال عن القمر
املفقود منذ � 3سنوات ،ي�ستطيع
م��ق��اوم��ة ال��ع��وا���ص��ف وال��ري��اح
ال�شم�سية وميكنه التنب�ؤ بحدوثها
ومي��ل��ك خا�صية �إغ�ل�اق دوائ���ره
الكهربائية حتى وقت معني �إلى �أن
متر هذه العوا�صف ،كما �أنه مزود
بتل�سكوب ي�سد احتياجات م�رص
من ال�صور التي ت�ساعد يف مراقبة
املناطق احلدودية ور�سم خطط
التنمية.
و�أ�شار �أحمد �إلى �أن وزير التجارة

وال�صناعة امل�رصي عمرو ن�صار،
وقع عددا من االتفاقيات املتعلقة
بجهود �إحياء بع�ض ال�صناعات
اال�سرتاتيجية التي تهم م�رص يف
رو�سيا.
وذك��ر جمموعة من الأرق���ام التي
ت�ؤكد �أن رو�سيا هي ال�رشيك الأكرب
يف عملية التنمية ال�صناعية يف
م�رص ،ومنها �إن�شاء م�صنع لإنتاج
حديد الت�سليح باملنطقة ال�صناعية
الرو�سية يف حمور قناة ال�سوي�س
بطاقة �إنتاجية تقدر بـ� 150ألف
طن �سنويا ،وا�ستثمارات تقدر
بـ 60مليون يورو ،و�إعادة حتديث
جممع احلديد وال�صلب بحلوان
وزيادة قدرته الإنتاجية لت�صنيع
ن�صف مليون طن من حديد البيليت
�سنويا با�ستثمارات تقدر بنحو
 150مليون يورو.

فلسطين :أفراد عملية االقتحام األخيرة دخلوا غزة بزي أفراد صيانة
ب��ال��ت��زام��ن م���ع �إع��ل��ان رئي�س
هيئة الأرك���ان يف جي�ش العدو
الإ�رسائيلي ،غ��ادي �أيزنكوت،
ت�شكيل جلنة حتقيق يف �أ�سباب
الإخفاق يف العملية اخلا�صة �رشق
خانيون�س ،جنوب قطاع غزة،
وانك�شافها ثم مقتل �أحد �أفرادها
و�إ�صابة �آخرين ،اقرتبت الأجهزة
الأمنية التابعة للمقاومة من
�إنهاء ملف التحقيقات يف ق�ضية
ال��وح��دة بعد تفكيك الكثري من
�ألغازها ،و�أبرزها ماذا فعلت يف
القطاع خالل �أوقات �سابقة وكيف
دخلت.
يقول م�صدر �أمني� :إن ا�ستخبارات
امل��ق��اوم��ة «ا�ستطاعت تركيب
�أحجية �شبه متكاملة حول ملف
ال��وح��دة اخلا�صة التي كُ �ش َفت
قبل ثالثة �أ�سابيع ،بعدما ك�شفت
�آلية دخول الوحدة وتوا�صلها مع
غرفة العمليات املتابعة لها،
ومهمات نفذتها �سابق ًا ،و�أ�شخا�ص ًا
�ساعدوها داخل القطاع.
تبي يف التحريات �أن الوحدة
نّ
�سبق �أن دخلت غزة مرات �سابقة
لتنفيذ مهمات �ضد املقاومة.
ففي مطلع العام احل��ايل ،دخل
عنا�رص الوحدة لرتكيب جهازَ ي
جت�س�س ،وكان يف ا�ستقبالهم عميل
و�صلت �إليه الأجهزة عرب معرب
«ك��رم �أب��و �سامل» «جنوب» الذي

تديره ال�سلطة الفل�سطينية حالي ًا
بعيد ًا عن رقابة الأجهزة الأمنية
يف غزة ،ثم نقلهم العميل ب�سيارة
ت�شبه �سيارات املقاومة �إلى منطقة

• فرد من قوات االحتالل

يوجد �أ�سفلها �أح��د «�سنرتاالت
االت�صال» ال�رسية التابعة ل�شبكة
االت�صاالت الأر�ضية للمقاومة يف
منطقة الزوايدة «و�سط».

ويف وق��ت الح��ق ،ع��اد العنا�رص
�أنف�سهم لرتكيب �أجهزة جت�س�س
ومراقبة يف منطقة حدودية �رشق
مدينة غ���زة ،وت��خ��ف��وا حينذاك

بزي �أفراد �صيانة لإحدى �رشكات
ّ
االت�����ص��االت الفل�سطينية ،لكن
املقاومة ا�ستطاعت تفكيك تلك
الأجهزة.
�أم��ا عن الت�سلل الأخ�ير ،فذكرت
التحقيقات احلديثة �أن العنا�رص
الإ�رسائيليني دخلوا ه��ذه املرة
ع�بر ح��اج��ز «ب��ي��ت ح��ان��ون ـــ
�إي��ري��ز» ،ال��ذي ت��دي��ره ال�سلطة
حالي ًا ،بهويات م��زورة حتمل
أ�سماء و�أرقام ًا لهويات �أ�شخا�ص
�
ً
حقيقيني داخ��ل غ��زة ،لكن مع
تغيري �صور �أ�صحاب الهويات
ب�صور �أف���راد ال��وح��دة .وق��رروا
الدخول فرادى ويف �أوقات خمتلفة
كي ال يثريوا االنتباه ،ثم ُهرِّ بت
معداتهم الفنية من خ�لال «كرم
�أبو �سامل» مل�صلحة �أحد العمالء،
والأخ�ي�ر ك��ان قد وفّ ��ر �سيارتني
للوحدة يف وقت �سابق.
ورغم �إطالق جي�ش العدو ع�رشات
ال�صواريخ على �سيارة الوحدة
اخلا�صة واملعدات التي معها،
ف�إن الكثري منها مل يت�رضر ،ما
مكن املقاومة من احل�صول عليه،
والتو�صل �إلى معلومات يف غاية
الأهمية تتعلق بالن�شاط الذي
كانت تفعله �أو ما كانت تنوي
فعله ،ومن تلك املقدرات جهاز
االت�����ص��ال ب�ين عنا�رص الوحدة
وغرفة العمليات اخلا�صة بها.

إحباط عمليات مستقبلية
لالحتالل اإلسرائيلي

من �أبرز االعمال التي كانت قوة االحتالل اخلا�صة تنوي تنفيذها
ومت احباطها على يد املقاومة ،زرع �أجهزة ميكنها الت�شوي�ش
على �شبكة ات�صاالت املقاومة الداخلية خالل �أي معركة ،مبا
يعوق عمل املقاومني ويجعلهم ي�ستخدمون و�سائل ات�صال
تقليدية ي�سهل على العدو التج�س�س عليها وحتديد �أماكن
م�ستعمليها ،وما يتبع ذلك من �أ�رضار �أمنية وميدانية يف غياب
ال�شبكة اخلا�صة.
�أي�ض ًا ،تعرفت املقاومة �إلى �أ�ساليب خطرية كانت ت�ستخدمها
اال�ستخبارات الإ�رسائيلية يف اخرتاق القطاع ،و�أماكن حدودية
ا�ستفادت منها القوات اخلا�صة للت�سلل ،وو�ضعت املقاومة
يدها على �أماكن �أعدها العدو لتكون مراكز دعم لوجي�ستي
للقوات عند جناح ت�سللها.
ت�ضيف امل�صادر نف�سها �أن «حما�س» ا�ستغلت جمريات
التحقيق ،وال �سيما دخول الوحدة عرب معابر ت�سيطر
عليها ال�سلطة يف ظل غياب ربط معلوماتي بينها وبني
لت�شن �ضغط ًا ال�ستعادة �سيطرتها على املعابر
�أمن غزة،
ّ
لأ�سباب �أمنية.
ي�شار �إل��ى �أن �أيزنكوت ،ال��ذي تنتهي واليته مطلع العام
املقبل� ،أمر بت�شكيل جلنة حتقيق ع�سكرية للوقوف على �أ�سباب
الإخفاق يف عملية خانيون�س الأمنية التي �أدت �إلى مقتل �ضابط
و�إ�صابة �آخر ،و�ستكون اللجنة برئا�سة رئي�س �شعبة العمليات
تقدم تقريرها النهائي �إليه،
يف اجلي�ش نيت�سان �ألون ،على �أن ّ
الذي �سي�شمل طريقة تعامل القيادة مع احلدث.

