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الجي�ش ال�سوري ي�شن هجوم ًا مباغت ًا
في جوبر ويتقدم في محيط ك�سب

مدفعية الجيش السوري في المرصد 45

يوم انتخابي دموي في العراق
والمالكي يب�شر بحكومة غالبية �سيا�سية

 ...وجنود ه يتقدّمون في جوبر

شن الجيش ال��س��وري أم��س عملية عسكرية
مباغتة استهدفت منطقة جوبر شمال شرقي
العاصمة ،استطاع خاللها التقدم في عدد من كتل
األبنية في الحي القديم والسيطرة على جامع
طيبة وس��ط الحي ،وحقق تقدما ً باتجاه جسر
زملكا من جهة المتحلق الجنوبي.
وب��ال��ت��زام��ن م��ع العملية العسكرية شهدت
األح��ي��اء الدمشقية القريبة م��ن جوبر تساقط
عدد من قذائف الهاون ،وأدت إلى سقوط جرحى
وأضرار مادية ،خصوصا ً في ساحة العباسيين
ومنطقة سوق الهال ،في وقت واصلت وحدات
الجيش عمليتها العسكرية في منطقة المليحة
في الغوطة الشرقية لدمشق وقتلت ع��ددا ً من
المسلحين ودمرت آلياتهم.
وفي كسب في ريف الالذقية الشمالي ،تمكنت
وح��دات الجيش السوري وال��ق��وات الرديفة من
السيطرة على مرتفع تشالما بشكل كامل وبسطت
سيطرتها على المرتفع  724شمال النقطة 45

والمرتفعين  1017و 959في محيط بلدة السمرا
التي يخوض فيها الجيش معارك عنيفة بعد
عملية إن��زال بحرية أول من أمس تمكن خاللها
من السيطرة على مخفر البلدة ،في حين أشارت
مصادر ميدانية عن منع الجيش التركي المسلحين
الفارين من السمرا من عبور الحدود لتكون كسب
المركز الرئيسي لتجمعهم.
وقد تقدمت وحدات الجيش السوري مدعومة
بالقوات الرديفة باتجاه منطقة النبعين وسط
اشتباكات عنيفة مع المسلحين و قصف مدفعي
وجوي مركز لتج ّمعاتهم في جبل النسر ونبع المر
والشريط الحدودي ومحيط كسب.
وف��ي حلب ،استمرت االشتباكات في محيط
مبنى االس��ت��خ��ب��ارات الجوية ف��ي ح��ي جمعية
ال��زه��راء شمال غربي المدينة بعد صد الجيش
محاولة حصار المبنى من قبل المسلحين الجيش
ال��س��وري تقدم ف��ي ح��ي العامرية على أط��راف
الراموسة جنوب غربي المدينة ،فيما استهدفت

وح��دات الجيش تجمعات المسلحين في رسم
العبود وك��وي��رس وال��ج��دي��دة بالريف الشرقي
ومحيط السجن المركزي وفي اعزاز وتل رفعت
بالريف الشمالي وبابيص والمنصورة والليرمون
بريف حلب الغربي وف��ي أحياء الشيخ سعيد
والراشدين والكالسة وحلب القديمة.
وفي حمص ،واصل الجيش عمليته العسكرية
في أحياء المدينة القديمة وسيطر على كتل أبنية
في محيط كنيسة مار جرجس ،فيما استهدفت
وحداته مسلحين في السعن ومزرعة الكويتي
وم��زارع أب��و العنز وقريتي الخالدية والغنطو
وعيدون والعامرية وبرج قاعي وحي الناصرية
وكفرالها بريف حمص.
وفي ريف درعا ،استهدف الجيش مسلحين في
نوى والنعيمة وشمال غربي عتمان وعلى طريق
سملين جاسم وصيدا والحراك وجانب مدرسة
اليرموك وفي محيط جامع الخليل وشرق مبنى
اإلعالميين في درعا البلد.

�أ�سلحة �أوكرانية �إلى الإرهابيين
في �سورية بغطاء �ألماني
كشفت مجلة دير شبيغل األلمانية
علىت موقعها االلكتروني عن شكوك
تدور حول تورط ألمانيا في إرسال
أسلحة رشاشة خفيفة من أوكرانيا
إلى المجموعات اإلرهابية المسلحة
ف��ي س��وري��ة منذ ع��ام  ،2011حيث
أقرت وزارة الخارجية األلمانية حسب
المجلة ب��أن شركة أسلحة رسمية
أوكرانية صدرت األسلحة إلى ألمانيا
بتصريح من جهات رسمية.
ب����دوره أش���ار م��رك��ز ال���دراس���ات
األميركية جيمس ت��اون فوانديشن
إل��ى أن��ه يعتقد أن األسلحة جرى
تسليمها للمسلحين ف��ي سورية
الحقا انطالقا من ألمانيا ،وقدر حجم
األسلحة المسلمة بنحو  54ألف
قطعة مرجحا أن تكون دولة خليجية
استخدمت المظلة األلمانية لتغطية
توريد األسلحة.
وك��ان��ت ألمانيا ع��ارض��ت إضافة
إلى دول أوروبية اخرى قيام االتحاد
األوروب����ي برفع الحظر ع��ن توريد
ال��س�لاح ل��ل��م��ج��م��وع��ات المسلحة
ف��ي س��وري��ة رغ���م اع��ت��راف أغلبية
المسؤولين األوروبيين ومنهم ألمانيا
بانضمام مرتزقة بأعداد كبيرة من
دولهم ودول أخرى إلى صفوف تلك
المجموعات اإلرهابية.
يأتي ذلك بعد أن كشفت صحيفة
واشنطن بوست األميركية عن تسلم
«ح��رك��ة ح��زم» إح��دى المجموعات
اإلرهابية المسلحة في سورية ،عددا
محدودا من صواريخ تاو األميركية
المضادة ل��ل��دروع ف��ي ال��وق��ت ال��ذي
تسعى فيه هذه المجموعة إلى تشكيل
ما وصف «الجيش الجديد والمهني»
في شمال إدلب.
وق���ال المدعو عبد ال��ل��ه ال��ع��ودة
متزعم ه��ذه المجموعة لواشنطن
بوست إنه «تم اختياره ومجموعته
المذكورة لتلقي هذه األسلحة» زاعما
أن ذلك ياتي بسبب «آرائهم المعتدلة
وانضباطهم» ،مشيرا ً أن هذا العدد
الصغير من صواريخ بي جي ام 71
تاو التي تعود لنحو عقدين من الزمن
لن يرجح كفة الميزان على األرض،
وأض��اف أن مجموعته تضم خمسة
آالف مسلح يتلقون روات��ب شهرية
بقيمة مئة دوالر وقد تلقى  150منهم
التدريبات في قطر.
و أشار العودة بأنه لم يتم تقديم
األسلحة مباشرة من قبل الواليات

المتحدة بل إن من سلمها لهم هو ما
يسمى مجموعة «أصدقاء سورية»
ال��م��دع��وم��ة م��ن ال��والي��ات المتحدة
والدول الغربية ودول الخليج رافضا
ت��ق��دي��م ال��م��زي��د م��ن التفاصيل عن
ممولي هذه الصواريخ لكنه قال إن
«الجهات المانحة أبلغته بموافقة
الواليات المتحدة وتأييد المسؤولين
األميركيين لذلك».
وأق��ر العودة أيضا بوجود مركز
ت��دري��ب «للمسلحين» ف��ي إح��دى
الغابات شمال سورية حيث أقيمت
م��ج��م��وع��ة م���ن ال��خ��ي��ام ال��ب��ي��ض��اء
الكبيرة التي تحمل ش��ع��ارات تفيد
بأن مصدرها السعودية إضافة إلى
وجود معسكرات أخرى تحتوي على
مخازن لألسلحة والصواريخ حيث
استخدمت الحركة ستة صواريخ تاو
حتى اآلن».
وأوض��ح��ت الصحيفة أن وصول
صواريخ مضادة للدبابات أميركية
الصنع من طراز تاو وهي أول دفعة
من األسلحة األميركية المتطورة التي
تصل إلى «المجموعات المسلحة»
في سورية منذ بدء األزمة يشير إلى
أن إدارة الرئيس األميركي ب��اراك
أوباما تستعد للتخفيف من القيود
التي تفرضها لتوفير دعم عسكري
ك��ب��ي��ر ل��ه��ذه ال��م��ج��م��وع��ات ورب��م��ا
«استعداد اإلدارة األميركية لقلب
معادلة المعركة مرة أخرى لصالح
هذه المجموعات».
وأك���دت واشنطن ب��وس��ت وج��ود
دالالت عديدة عن الدعم الذي تتلقاه

«المجموعات المسلحة» في سورية
والذي يأتي تحت مسمى «المساعدات
المالية وغير القاتلة» من داعميهم بما
في ذلك الواليات المتحدة حيث يقول
مسؤولون أميركيون إن «جماعة
حزم» هي واحدة من بين ست جماعات
«للمسلحين» التي أذن بتلقيها هذا
العام مساعدات أميركية «غير قاتلة»
بما في ذلك المركبات واللوازم الطبية
بعد فحص وجهات النظر السياسية
وارتباطاتها وقدراتها».
وح���ذرت الصحيفة م��ن استيالء
«المجموعاتالمسلحة»علىالمدارس
في سورية حيث حول «المسلحون»
م��درس��ة ت��ق��ع ع��ل��ى م��ش��ارف قرية
خان السبل إلى وكر لهم والفصول
الدراسية فيها إلى مكاتب وكذلك إلى
مناطق تخزين حيث تم جعل أحد
الفصول الدراسية «مركز تجنيد»
للمسلحين.
وك��ان تقرير لصحيفة واشنطن
ب��وس��ت األم��ي��رك��ي��ة ك��ش��ف الشهر
الماضي أن الواليات المتحدة قررت
ت��وس��ي��ع برنامجها ال��س��ري لدعم
المجموعات اإلرهابية في سورية من
خالل إنشاء المزيد من مراكز التدريب
لإلرهابيين في األردن وشمال مملكة
آل سعود ومشيخة قطر.
كما ذكرت تقارير سابقة أن الواليات
ال��م��ت��ح��دة أرس��ل��ت ط��ائ��رة محملة
باألسلحة إل��ى مطار المفرق شمال
األردن في شباط الماضي لتزويد
المجموعات اإلرهابية المسلحة في
جنوب سورية بها.

ق��ض��ت م��ح��ك��م��ة أم���ن ال��دول��ة
ف��ي األردن بسجن  10أردنيين
ب��األش��غ��ال الشاقة ل��م��دة عامين
ونصف بعد تخفيضها من خمس
س���ن���وات ،وإدان��ت��ه��م ب��م��ح��اول��ة
االنضمام إلى جماعات المقاتلين
اإلس�لام��ي��ي��ن ف��ي س��وري��ة ال��ذي��ن
تربطهم صالت بتنظيم القاعدة.
كما قضت المحكمة بهيئتها
المدنية برئاسة القاضي أحمد
القطارنة بالسجن خمس سنوات
على متهم ح���ادي عشر ف��ار من
العدالة ،تم ّكن من مغادرة البالد
باتجاه سورية.
وألقت األجهزة األمنية األردنية
القبض على المتهمين العشرة
في آب الماضي أثناء محاولتهم
ع��ب��ور األراض�����ي األردن���ي���ة إل��ى
سورية بصورة غير مشروعة»،
وأضح المصدر أن «المحكمة دانت
المتهمين ال��ـ  11بتهمة القيام
بأعمال لم تجزها الحكومة ،من
شأنها تعريض المملكة لخطر
القيام بأعمال عدائية وانتقامية،
تع ّرض حياة مواطنين ومقدرات
الدولة للخطر».
وك��ان األردن ال��ذي يستضيف
نحو  600ألف الجئ س��وري منذ
ان���دالع األزم���ة ف��ي آذار ،2011
ش��دد م��ن إج��راءات��ه على ح��دوده
م���ع س���وري���ة ،واع��ت��ق��ل وس��ج��ن
عشرات «الجهاديين» لمحاولتهم
التسلل إل��ى األراض���ي السورية
للقتال هناك ،السيما بعد اعتراف
قياديي التيار السلفي في األردن
بأن المئات من أنصاره يقاتلون
ضمن صفوف جبهة النصرة في
سورية.
إل��ى ذل���ك ،اعتقلت السلطات
األمنية األردن��ي��ة  16مسلحا في
مدينة مَعان جنوب األردن ،والتي
كانت قد شهدت قبل أيام مواجهات
بين المواطنين وقوات األمن.

آثار األنفجارات االرهابية في بغداد

وجندي عراقي يقترع في االنتخابات الخاصة
أنحاء البالد ،وسط أجواء حماسية
إذ ش��ه��دت العملية إق��ب��اال ً واس��ع�ا ً
في ساعاتها األول��ى بعد أن جهزت
المفوضية المستقلة لالنتخابات أكثر
من  500مركز لالقتراع.
وق���د أش���رف م��راق��ب��ون دول��ي��ون
وم��ح��ل��ي��ون ب��اإلض��اف��ة إل���ى وك�لاء
ال��ك��ي��ان��ات السياسية المتنافسة
ومراقبين من مفوضية االنتخابات،
على شفافية عملية االقتراع ونزاهتها
وخلوها من التدخالت والضغوطات
المحتملة .وقال عبد الجبار كاظم أحد
المراقبين أنه «ال توجد أي تدخالت
وأي ضغوط ول��م تحصل مثل هذه
التدخالت والضغوط من أي كيان
خالل العملية االنتخابية».

وبالتوازي مع انطالق االنتخابات
ال��خ��اص��ة داخ����ل ال���ع���راق واص��ل
المغتربون والمهجرون في الخارج
التصويت لليوم الثاني على التوالي
في  102مركز انتخابي ،في تسع
عشرة دولة بحسب المفوضية العليا
لالنتخابات العراقية ،التي أشارت
إلى أن عدد الناخبين العراقيين في
الخارج يقدر بنحو  785ألف ناخب،
بناء على إحصاءات عام .2010
ج��اء ذل��ك ف��ي وق��ت أك��د رئيس
ال���وزراء العراقي ن��وري المالكي،
أم��س أن األي���ام المقبلة ستشهد
ت����ط����ورات م��ه��م��ة ع���ل���ى ص��ع��ي��د
المعركة ضد اإلره���اب و»داع��ش»
وم���ن ي��ق��ف وراءه�����م ،ف��ي��م��ا أش��ار

إل��ى أن لديه تفاهمات م��ع جميع
المكونات لتشكيل حكومة الغالبية
السياسية.
وق���ال ال��م��ال��ك��ي إن «م���ن يؤمن
بوحدة العراق ويرفض الطائفية
والمليشيات ،وأن يكون ام��ت��دادا ً
الستخبارات خارجية هم شركاء
له» ،مبينا ً أن «األيام القليلة المقبلة
ستشهد تطورات مهمة على صعيد
المعركة مع اإلرهاب و(داعش) ومن
يقف وراءهم».
وح��ول شكل الحكومة المقبلة
التي ينوي تأليفها بعد االنتخابات
أوضح المالكي أنها «حكومة يقوم
اختيار أعضائها على أساس الكفاءة
وال��ن��زاه��ة والمهنية ول��ي��س على
أساس المحاصصة».
وأش���ار المالكي إل��ى أن «لديه
تفاهمات مع جميع المكونات بما
يجعله ق��ادرا ً على تشكيل حكومة
غالبية سياسية تضمهم جميعا ً
يلتقون على أساس وحدة العراق
ونبذ الطائفية والعالقات الطيبة مع
الجميع ورف��ض التدخل بالشؤون
الداخلية».
وف��ي السياق ،قتل  50إرهابيا ً
بينهم جنسيات عربية خالل معارك
م��ع ال��ج��ي��ش ال��ع��راق��ي ف��ي مدنية
ال��رم��ادي م��رك��ز محافظة األن��ب��ار،
وأعلنت قيادة عمليات بغداد ،أن
القوات األمنية تمكنت من قتل 50
إرهابيا ً ح��اول��وا التعرض لوحدة
عسكرية في منطقة النصر والسالم
في قضاء أبو غريب غرب العاصمة.

الجالية العراقية تنتخب في �أ�ستراليا
أستراليا  -حسين الديراني
أقبلت الجالية العراقية المقيمة في أستراليا منذ
صباح ي��وم األح��د  2014-4-27على صناديق
االقتراع النتخاب المرشحين للمجلس النيابي في
العراق لهذا العام.
وقد أعدت المفوضية العليا لالنتخابات ثالثة
مراكز في مدينة سيدني األسترالية لتسهيل أمور
الناخبين ،توزعت على مناطق ليدكب وفارفيلد
وليفربول .ودعت المواطنين من أصول عراقية
ولمن لديه وثائق تثبت جنسيته العراقية
لالقتراع في أحد المراكز ،وكذلك أعلنت تاريخ
االقتراع يومي األحد واالثنين الواقعين بتاريخ
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مركز فارفيلد االنتخابي القى إقباال ً شديدا ً على
االقتراع بحيث امتدت صفوف الناخبين لعشرات
األمتار.
أجريت االنتخابات بأجواء هادئة ولم تسجل أي
مشاكل تذكر ،وقد خصصت الحكومة العراقية موازنة
ضخمة للمفوضية العليا لالنتخابات خارج العراق
بلغت  170مليون دوالر خصص منها  10ماليين
دوالر ألستراليا ،وبحسب إح��ص��اءات المفوضية
العليا فإن عدد الناخبين في أستراليا يبلغ حوالى
 20ألف ناخب من مختلف القوميات واألديان.

الجالية العراقية في استراليا
وأعلنت المفوضية العليا لالنتخابات في العراق
عن ترشيح أكثر من  9000مرشح يتنافسون على
 325مقعدا ً في مجلس النواب العراقي.

فلو وزعنا أصوات المنتخبين في أستراليا على
عدد المرشحين بالتساوي لحصل كل مرشح على
صوتين.

�إحالة �أوراق مر�شد �إخوان م�صر و� 682آخرين �إلى المفتي

حظر ن�شاط «� 6أبريل» والحركة ت�ستنكر وتتهم الق�ضاء بالم�سي�س

بوتفليقة �أدى اليمين الد�ستورية لفترة رئا�سة رابعة
أدى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليمين
الدستورية رئيسا ً للبالد لفترة رئاسة رابعة ،بعد فوزه
بخامس انتخابات رئاسية تعددية بنسبة  35.81في
المئة.
وحضر مراسم أداء اليمين التي تمت في قصر األمم
جميع أع��ض��اء الحكومة الحالية وأع��ض��اء اإلدارات
المدنية والعسكرية ورؤس���اء البعثات الدبلوماسية
المعتمدة ،فضالً عن مرشحين رئاسيين سابقين منهم
ل��وي��زة ح��ن��ون مرشحة ح��زب ال��ع��م��ال ،وك���ان الفنان
ال��ش��اب خ��ال��د م��ن أول ال��ح��اض��ري��ن إل���ى ق��ص��ر األم���م.
وقد شهدت القاعة حضورا ً مكثفا ً لوسائل اإلعالم التابعة
للدولة ،فيما لم يتم السماح لوسائل اإلع�لام العالمية
بمتابعة الحدث.
إل��ى ذل��ك ،كلف بوتفليقة عبد المالك س�لال تشكيل
الحكومة الجزائرية الجديدة.
ونقلت وك��ال��ة األن��ب��اء الجزائرية ع��ن بيان لرئاسة
الجمهورية أن «رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة
عيّن اليوم (أم��س) عبد المالك س�لال وزي���را ً أول خلفا ً
ليوسف يوسفي الذي كان يشغل هذا المنصب بالنيابة».
وكان سالل تسلم رئاسة الحكومة الجزائرية منذ أيلول

عمان :ال�سجن لـ 11
�أردني ًا لمحاولتهم
الت�سلل �إلى �سورية

تزامنت االنتخابات البرلمانية
العراقية ال��ت��ي خصصت للجيش
وال��ق��وات المسلحة م��ن ق��وى أمن
وشرطة وموظفين وعاملين بقطاع
الصحة ،مع موجة من التفجيرات
واالشتباكات التي أوقعت عشرات
ال��ش��ه��داء وال��ج��رح��ى ف��ي مناطق
مختلفة من البالد ،ويأتي ذلك بعد
ي��وم على ان��ط�لاق المرحلة األول��ى
م��ن االن��ت��خ��اب��ات ال��ت��ي اق��ت��رع فيها
العراقيون المغتربون.
وقد استهدفت اعتداءات إرهابية
م��راك��ز انتخابية ف��ي مناطق عدة
من البالد بينها بغداد ،فيما دارت
اشتباكات مسلحة في العاصمة،
وت��ف��ج��ي��رات اس��ت��ه��دف��ت ك��رك��وك
والموصل وطوزخرماتو والحبانية
في األنبار.
فقد لقي ستة من رج��ال الشرطة
مصرعهم وأصيب أربعة وعشرون
آخرون بجروح نتيجة تفجير سيارة
مفخخة قرب أحد مراكز االقتراع في
العاصمة بغداد ،في حين أدى تفجير
انتحاري نفذه إرهابي يرتدي حزاما ً
ناسفا ً في مركز انتخابي بمنطقة
المنصور إلى استشهاد ستة أشخاص
وإصابة تسعة عشر آخرين.
وفي منطقة الكسرة ببغداد أيضا ً
قتل ثالثة أش��خ��اص وأص��ي��ب أحد
عشر آخ��رون ،في وقت أسفر تفجير
انتحاري استهدف مركزا ً انتخابيا ً
باألعظمية إل��ى استشهاد ع��دد من
المدنيين وجرح آخرين ،وفي منطقة
طوزخورماتو في محافظة صالح
الدين قتل أربعة أشخاص وأصيب
س��ت��ة آخ����رون بتفجير ان��ت��ح��اري،
إضافة إلى استشهاد مواطنين وجرح
آخرين في الموصل شمال العراق
نتيجة تفجير انتحاري استهدف
نقطة تفتيش في المنطقة.
م��ل��ي��ون وث�لاث��ة وع��ش��رون أل��ف
ن��اخ��ب ع��راق��ي ي��ش��ارك��ون ف��ي هذا
التصويت ال��خ��اص ،موزعين على
 532م��رك��ز اق��ت��راع ،م��وزع��ة على
المحافظات وضمت  2557محطة
اقتراع ،وال يشمل الصمت االنتخابي
مرحلة التصويت الخاص كما هو
الحال في التصويت العام ،أي أن
الحمالت االنتخابية تستمر أثناء
إدالء الناخبين بأصواتهم ،وترسل
ال��ن��ت��ائ��ج إل���ى ال��م��راك��ز الرئيسية
للمفوضية المشرفة على االنتخابات
من دون أن تعلن نتائجها بانتظار
انتهاء االنتخابات بكاملها ،فتعلن مع
النتائج النهائية.
وق��د ش��ارك في ه��ذه االنتخابات
ن��ح��و  800أل���ف عنصر أم��ن��ي في

 2012حتى آذار  2014عندما كلفه بوتفليقة إدارة حملته
االنتخابية.

قضت محكمة جنايات المنيا في
مصر بإحالة أوراق مرشد جماعة
اإلخ����وان المسلمين محمد بديع
و 682آخرين إلى المفتي ،فيما قضت
المحكمة في قضية أخرى بإعدام 37
من مؤيدي اإلخوان ،وقررت تخفيف
الحكم من اإلعدام إلى المؤبد لـ 492
متهما ً في القضية ذاتها.
وق��ال المحامي ال��ع��ام لنيابات
شمال المنيا عبد الملك عبد الرحيم
إن «محكمة جنايات المنيا أحالت
أوراق  683متهما ً م��ؤي��دا ً لمرسي
للمفتي ،متهمين بقتل والشروع في
قتل ضباط شرطة ،في أحداث عنف
وقعت في المنيا في آب الفائت ،وذلك
في أعقاب فض السلطات المصرية
العتصام رابعة العدوية في القاهرة
ما خلف مئات القتلى».
وأك��د عبد الرحيم أن المحكمة
ألغت عقوبات إعدام بحق  492من
أصل  529من أنصار مرسي صدرت
ف��ي آذار ف��ي المنيا ،مخففا ً أحكام
اإلعدام ألحكام مؤبدة بالسجن 25
عاما ً فيما ثبت حكم اإلعدام على 37
متهما ً.
وف���ي ال��س��ي��اق ،أج��ل��ت محكمة
جنايات ال��ق��اه��رة أم���س ،محاكمة

الرئيس المعزول محمد مرسي و34
آخرين من قيادات جماعة اإلخوان
المسلمين ،في قضية التخابر مع
جهات أجنبية ،لجلسة  6أيار المقبل،
حيث ك��ان م��ن ال��م��ق��رر أن تستمع
المحكمة لباقي ش��ه��ود اإلث��ب��ات،
وان تشاهد التسجيالت المصورة
المقدمة م��ن النيابة العامة ،وأن
تشهد حضور لجنة التنظيم القومي
لالتصاالت.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا
قد اتهمت مرسي و 35آخرين من
ق��ي��ادات وأع��ض��اء تنظيم اإلخ��وان
بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات
وجهات أجنبية خارج البالد ،وإفشاء
أس���رار األم���ن ال��ق��وم��ي ،والتنسيق
مع تنظيمات جهادية ،داخ��ل مصر
وخارجها.
وقد أمرت نيابة شربين بالدقهلية
أم��س بحبس ثمانية م��ن أعضاء
ج��م��اع��ة اإلخ����وان  15ي��وم��ا ً على
ذمة التحقيقات التهامهم بأحداث
ع��ن��ف ،ف��ي��م��ا ف��رق��ت ق����وات األم���ن
تظاهرة إخوانية في كلية الزراعة
بجامعة األزهر ،حيث شهدت الكلية
اشتباكات بين قوات األمن وطالب
اإلخ����وان ال��ذي��ن ح��اول��وا تعطيل

االمتحانات ،ما دعا قوات األمن إلى
اس��ت��خ��دام ال��غ��از المسيل للدموع
لتفريقهم.
هذه األحكام تأتي بعد يوم على
حكم محكمة جنح كفر الشيخ بحبس
 12من قيادات جماعة اإلخوان لمدة
 17سنة بتهمة مخالفة القوانين
وترويع الناس ،فيما قضت بحبس
المتهم الـ  13لمدة  20سنة.
وتعود أح��داث القضية ليوم 12
تشرين الثاني  ،2013عندما تم
إلقاء القبض على المتهمين نتيجة
مشاركتهم فى تظاهرات مخالفين
قانون التظاهر .وتم توجيه اتهامات
لهم منها تكدير األمن العام ،وإلقاء
الرعب بين الناس ،وإلحاق الضرر
بالمصلحة العامة ،وكتابة عبارات
مسيئة للقوات المسلحة ،والتلويح
بالعنف ضد المواطنين.
إلى ذل��ك ،قضت محكمة القاهرة
ل�لأم��ور المستعجلة أم��س بحظر
أنشطة ح��رك��ة « 6أب��ري��ل» بسبب
قيامها بـ «أعمال تش ّوه صورة الدولة
المصرية والتخابر» .وكان المحامي
أشرف سعيد قد أقام دعوى قضائية
ضد عدلي منصور رئيس الجمهورية
وإب��راه��ي��م محلب رئ��ي��س مجلس

«اإلخوان» خلف القضبان
الوزراء واللواء محمد إبراهيم وزير
الداخلية ،طالب فيها بوقف وحظر
أنشطة حركة « 6أبريل» والتحفظ
على مقراتها.
من ناحيتها ،استنكرت الحركة
ال��ح��ك��م بحقها وات��ه��م��ت ال��ق��ض��اء
ال��م��ص��ري ب��أن��ه ي��ص��در أح��ك��ام �ا ً
ألغ��راض سياسية ،وإن��ه «مسيس
وينتظر الحكم في التلفون» ،فيما

اتهمت الشرطة المصرية بالبلطجة،
وأن أنشطتها «تنحصر في الفساد
والقتل والتعذيب».
وقالت الحركة في بيان رسمي
إن ه��دف أنشطتها األس��اس��ي هو
«االعتراض على كل نشاط يقوم به
نظام الحكم وتكون نتيجته تخريب
ال��دول��ة» ،وأك���دت أن ك��ل أنشطتها
سلمية تستهدف التعبير عن الرأي.

