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  حميد محوی: برگردان از

 ٢٠١۵ فبروری ٠١
   

  .يک سری حمالت تروريستی در مصر را به رسميت شناخت) داعش(دولت اسالمی 
   کشته بر جای گذاشت٢٦ اين حمالت دست کم 

   

  

 خالفتيا (انصار بيت المقدس، گروه شورشی اصلی اسالمگرا در صحرای سينا و شاخه ای از گروه دولت اسالمی 

 در شمال شبه جزيره جنوری ٢٩تی که روز پنجشنبه در مصر يک سری عمليات تروريس)  داعش–اسالمی 

  . سرباز شد٢٦اين عمليات موجب مرگ . صورت گرفت را به رسميت شناخت

اسالم گرايان در حساب توئيتر . اين ميزان از تلفات برای نيروھای امنيتی مرگبارترين در سه ماه گذشته بوده است

به گفتۀ .  تروريستی که عموماً به مرگ نظاميان انجاميده استيعنی حمالت. سميت شناختندر خود اين حمالت را به

  . نفر از آنھا غير نظامی بوده اند٩ نفر زخمی شده اند که ٦٢ول امنيتی و امداد پزشکی دست کم ؤمقامات مس

   

  حمالت سنگين و ھم زمان

و به  نگھبانی بودند  نظامی در حال٢٥حملۀ اصلی به عريش مرکز استان شمال سينا، در محلی صورت گرفت که  

به . يد کرده است که حمالتی را ھم زمان در عريش، شيخ زيد و رفح انجام داده استئگروه مسلمان تأ. قتل رسيدند

مين گونه روی پايگاه نظامی ليس عريش و به ھو چند راکت به روی مرکز فرماندھی پءگفتۀ مقامات امنيتی، ابتدا

محل مسکونی به  راکت یدچند دقيقه بعد، تعدا. ه منفجر شدمجاور پرتاب شد و سپس اتومبيل حاوی مواد منجر

  .مجاور نيز پرتاب شد که محل سکونت افسران است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

نفجره و راکت از اتومبيل ھای انباشته از مواد م هتروريست ھا با استفاد«:  کرد که ارتش مصر پنجشنبه شب اعالم

حملۀ ديگری در . مبادلۀ آتش ھمچنان ادامه دارد. ليسی و ارتش حمله کردندوبه چند مرکز فرماندھی و سامانه ھای پ

ل ارتش در مرز رفح با نوار غزه صورت گرفت که يک نظامی ديگر وپنجشنبه در شمال سينا و در محل کنتر

  .جانش را از دست داد

: مترجم (عليه نيروھای امنيتی از تاريخ برکناری رئيس جمھوری اسالم گرا ) ستیتروري(حمالت گروه ھای نظامی 

  . تا کنون صدھا قربانی گرفته است٢٠١٣ سال   جوالیمحمد مرسی در ) اخوان المسلمين متحد پنتاگون

   

  :لينک متن اصلی 

-attaques-daech-islamique-etat/2015/01/30/fr.huffingtonpost.www://http

france=ref_hp_utm?html.6576954_n_egypte  
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