12

عربيات

السنة السادسة  /االثنني  7 /متوز  / 2014العــدد 1528
Sixth year / Monday / 7 July 2014 / Issue No. 1528

مقتل �أكثر من � 100إرهابي بينهم «�أمير» وبغداد توا�صل ب�سط �سيطرتها

من يخاف المحاكم عليه �أن يكف يديه عن ال�شعب الفل�سطيني

بارزاني :تفكك العراق لن يتوقف و�أميركا لن تعار�ض
اعتبر رئيس «إقليم كردستان»
العراق مسعود بارزاني ،أن تفكك
العراق أمر ال يمكن إيقافه ،وأشار
إلى ان البرلمان الكردستاني يعد
اآلن إلج��راء استفتاء على استقالل
ال��م��ن��ط��ق��ة ،م���ؤك���دا ً أن أم��ي��رك��ا لن
تعارض خطوة االنفصال.
وأفاد موقع «السومرية نيوز» أن
بارزاني قال خالل لقاء مع صحيفة
(بيلد أم زون��ت��اج) األلمانية« :إن
تفكك ال��ع��راق أم��ر ل��م ي��ع��د ممكنا
إيقافه ،ألننا نمتلك هوية كردية
وأخ����رى س��ن��ي��ة ،وث��ال��ث��ة شيعية
ورابعة مسيحية ،لكن ليس لدينا
هوية ع��راق��ي��ة» ،بحسب تعبيره.
وأوض���ح أن «ال��وض��ع الحالي في
العراق يتسم بالتهديد بالنظر إلى
تقدم ميليشيات الدولة اإلسالمية في
العراق والشام داعش اإلرهابية».
وأضاف بارزاني« :قبل أن نعلن
استقالل كردستان ،سنسأل الشعب
أوالً» ،م��ش��ي��را ً إل���ى أن البرلمان
الكردستاني ي��ع� ّد اآلن الستفتاء
على استقالل المنطقة ،واعتبر أن
االستقالل ضرورة وحق طبيعي ألية
أمة ،بحسب تعبيره ،الفتا ً إلى أنه
«ال يتوقع معارضة لهذه الخطوة
م��ن ج��ان��ب ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة».
وتابع ب��ارزان��ي« :أن العالقة بين
ك��ردس��ت��ان وتركيا تحسنت خالل
األع��وام العشرة الماضية بصورة
هائلة» ،موضحا ً أن «ه��ذه العالقة
اآلن حسنة للغاية ويمكن وصف
تركيا بأنها جار جيد».
وكانت النائب عن ائتالف دولة
ال��ق��ان��ون عالية نصيف أك��دت في
وقت سابق من أمس أن حق تقرير
المصير شأن دولي وليس داخلياً،
معتبرة أن دع��وات الكرد لذلك غير
دستورية ،فيما أشارت إلى أن القادة
الكرد يطالبون بتطبيق الدستور
عندما يجدون فيه مادة تتوافق مع
مصالحهم ويخالفوه إذا تعارض
معها.
ي��ذك��ر أن رئ��ي��س ال����وزراء ن��وري
المالكي أك��د أن ال��م��ادة  140من
ال��دس��ت��ور ال��ع��راق��ي ل��م تنته بعد،
وت��ص��رف منطقة ك��ردس��ت��ان في
األحداث األخيرة كان «غير مقبول»،
م��ش��ي��را ً إل���ى أن ج��م��ي��ع ال��ق��وات
العسكرية ستعود إل��ى مواقعها
بعد انتهاء األزمة ،فيما حذر الشعب
الكردي من خطورة «فكرة االنفصال
وتقرير المصير».

العمليات الميدانية

قضت قوات األمن العراقية على

عبا�س يطالب باعتبار الجماعات اال�ستيطانية «�إرهابية»
ه���ج���وم ق���ام���ت ب���ه ع��ل��ى ق��اع��دة
«سبايكر» في مدينة تكريت ،صدته
قوات الجيش العراقي ،فيما اعتقلت
قوة أمنية قياديين اثنين لـ»داعش»
جنوب تكريت.
وق���ال ال��م��ص��در ال��ت��اب��ع لشرطة
محافظة ص�لاح ال��دي��ن ف��ي حديث
ل��ـ»ال��س��وم��ري��ة ن���ي���وز» أم���س إن
«عناصر تنظيم داع��ش نفذت ،منذ
الليلة الماضية وحتى صباح اليوم،
هجوما ً على قاعدة سبايكر في مدينة
تكريت ،فيما ردت القوات األمنية
الموجودة بالقاعدة عليها ،وتمكنت
من صد الهجوم».
وأض����اف ال��م��ص��در ال����ذي طلب
عدم الكشف عن اسمه أن «طيران
الجيش ق��ام بقصف المهاجمين،
م���اأدى إل��ى س��ق��وط ع��دد كبير من
القتلى والجرحى» ،مشيرا ً إلى أن
«اشتباكات متقطعة ال تزال مستمرة
لغاية اآلن حول محيط القاعدة».

رئيس إقليم كردستان

تدمير مساجد
وحسينيات وأضرحة

القوات العراقية تستمر في مالحقة االرهابيين
العشرات من عناصر جماعة داعش
اإلرهابية بينهم ما يسمى بـ»أمير»
منطقة المشاهدة شمال العاصمة
ب���غ���داد ال��م��دع��و ح��س��ي��ن ف���راس
المشهداني الملقب بأبو همام وعدد
من مساعديه.
ونقل موقع «السومرية نيوز» عن
المتحدث باسم مكتب القائد العام
للقوات المسلحة الفريق قاسم عطا
قوله في مؤتمره الصحافي أمس،
إن أكثر من  20إرهابيا ً قتلوا خالل
عملية تفخيخ مبنى مجلس صالح
الدين ،و 90آخرين حاولوا الهجوم
على مصفى بيجي.

وقال عطا« :إن العدو قام بتفخيخ
مبنى محافظة صالح الدين وأثناء
العملية حصل انفجار أسفر عن مقتل
أكثر من  20إرهابياً» ،مشيرا ً إلى أن
«عمليات سامراء مستمرة في مسك
المناطق وتطهير الطرق المؤدية
إلى تكريت» .وأض��اف« :أن القوات
األم��ن��ي��ة أحبطت ه��ج��وم�ا ً إره��اب��ي�ا ً
على مصفى بيجي أم��س» ،مؤكدا ً
أن��ه��ا تمكنت م��ن قتل  90إرهابيا ً
شاركوا بالهجوم ،فضالً عن حرق 8
سيارات.
وفي السياق ذاته ،أكد أن «طيران
الجيش تمكن من قتل ما يسمى بأمير

بغداد ّ
تكذب ظهور البغدادي
أعلنت وزارة الداخلية العراقية أن التسجيل
المصور ال��ذي وض��ع على اإلن��ت��رن��ت ويظهر
فيه أبو بكر البغدادي مسؤول تنظيم «الدولة
اإلسالمية» في أحد جوامع الموصل مزيف.
وقال المتحدث باسم ال��وزارة العميد سعد
معن إن الرجل الذي ظهر في التسجيل المصور
ليس البغدادي بكل تأكيد ،مشيرا ً إلى أن الوزارة
قامت بتحليل التسجيل وخلصت إلى أنه مزيف.
وأض��اف معن أن القوات العراقية تم ّكنت من
إصابة البغدادي مؤخرا ً في هجوم جوي ،وأن

معاونيه نقلوه إلى سورية للعالج.
ويبين التسجيل المصور ،الذي بثته مواقع
تابعة لتنظيم «الدولة اإلسالمية» ،رجالً تزعم
المواقع أنه أبو بكر البغدادي يدعو المسلمين
إلى طاعته.
ويظهر في التسجيل رجل ملتح يرتدي عباءة
س��وداء ويضع عمامة س��وداء على رأسه وهو
يصعد منبرا ً رفع فوقه العلم األسود للتنظيم.
وحمل التسجيل المصور عنوان خطبة وصالة
الجمعة في الجامع الكبير بمدينة الموصل.

ال�صدر يدعو �إلى مر�شح غير المالكي
دعا رجل الدين العراقي مقتدى الصدر ائتالف
«دول��ة القانون» الذي يترأسه رئيس ال��وزراء
نوري المالكي إلى سحب دعمه للمالكي واختيار
مرشح آخر لتولي منصب رئيس الوزراء.
وقال الصدر في بيان نشر على موقعه في
اإلنترنت أول من أمس إن المالكي «زجّ نفسه
وزجنا معه بمهاترات أمنية طويلة بل وأزمات
سياسية كبيرة».
وأعلن قائد التيار الصدري تأييده لتقديم
ائتالف دولة القانون مرشحا ً لرئاسة الوزراء

جمعة :الأمن هو من �أولى �أولويات عمل الحكومة

الجي�ش التون�سي يت�أهب لعملية في جبال ال�شمال
في خضم التو ّتر األمني في تونس ،يستعد الجيش الكتساح
جبال الشمال الغربي ،والقضاء على بؤر اإلرهاب فيها ،فيما
توعّ د الرئيس منصف المرزوقي اإلرهابيين بالعقاب ،مشدّدا ً
على أ ّنهم لن يستطيعوا إيقاف مسار الديمقراطية والحداثة،
الذي ارتضاه التونسيون.
وكشف وزير الدفاع التونسي غازي الجريبي عن اتخاذ
قرار باكتساح الجبال المتاخمة لمنطقتي جندوبة ،والكاف
شمال غربي تونس ،مشدّدا ً على أنّ «اإلرهابيين ال يقدرون على
مواجهة الجيش واألمن الداخلي على رغم أنّ استراتيجيتهم
تقوم على زرع األل��غ��ام وع��دم المواجهة المباشرة ،وهي
سياسة خوف».
وتعهّد وزير الدفاع التونسي دحر اإلرهابيين من أماكن
اختبائهم والقضاء عليهم ،م��ذ ّك��را ً بعملية اكتساح جبل
الشعانبي ،بداية من  11نيسان الماضي ،ونوه بنتائجها
اإليجابية على األمن واالستقرار في البالد.
توجه قائد أرك��ان جيش البر محمد صالح
في السياقّ ،
الحامدي إلى الثكنة العسكرية بوالية الكاف ،إذ يقود بنفسه
العمليات العسكرية ،التي تن ّفذها قوات الجيش واألمن ضد

اإلرهابيين المتحصنين في المناطق الجبلية بالواليات
الغربية على الحدود مع الجزائر.
يأتي ذلك في أعقاب توعّ د الرئيس المنصف المرزوقي
العناصر اإلرهابية في ب�لاده بالعقاب ،م��ؤ ّك��دا ً «أ ّنهم لن
ينجحوا في إيقاف مسار الحرية والديمقراطية والحداثة
الذي اختاره التونسيون» .جاء ذلك في كلمة بثكنة العوينة
في العاصمة تونس ،خالل حفل تأبين العسكريين األربعة،
الذين قتلوا في تفجير لغم األربعاء الماضي في جبال ورغة
من والية الكاف.
من جهة أخرى ،قال رئيس الحكومة التونسية الموقتة
مهدي جمعة إنّ «حادثة مقتل  4من عناصر الجيش لن تثنينا
عن كسب الحرب ضد اإلره��اب» ،مضيفاً« :كنا نتوقع مثل
توجهنا إلى
هذه الحوادث أل ّننا لم نعد ننتظر اإلره��اب ،بل ّ
بؤره من أجل مواجهته والقضاء عليها» .وشدّد جمعة على
أنّ «هذه الحادثة ستزيد الحكومة التونسية إص��رارا ً على
التوجه إلى بؤر اإلرهاب وإخمادها ،باعتبار أنّ أمن تونس هو
ّ
من أولى أولويات عمل الحكومة ،وأ ّنها ساعية بكل اإلمكانات
والوسائل للقضاء على هذه اآلفة».

انتحاري ب�سيارة يقتل  3جنود �صوماليين
فجر انتحاري سيارة مفخخة قرب البرلمان الصومالي
في العاصمة مقديشو ما أوقع  3قتلى من الجنود ،إضافة إلى
منفذ الهجوم ،وعدد آخر من الجرحى الذين حاولوا منعه من
التقدم ،في وقت أعلنت حركة الشباب الصومالية مسؤوليتها
عن العملية.
وذكر مسؤول أمني صومالي أن ثالثة جنود على األقل
قتلوا أول من أمس في انفجار سيارة مفخخة بالقرب من
البرلمان في مقديشو ،وه��م يحاولون منع السيارة من
الوصول إلى مدخل البرلمان.
وأكدت الشرطة أن ثالثة جنود قتلوا وأصيب أربعة آخرون
في انفجار سيارة ملغومة قرب مبنى البرلمان الصومالي
بالعاصمة مقديشو على بعد مئات أمتار من مجمع الرئاسة،
مشيرة إلى أن الجنود الذين كانوا يحرسون المبنى حالوا
دون وصول السيارة الملغومة إلى هدفها.
وقال العقيد نور أحمد إن السيارة الملغومة التي قادها

منطقة المشاهدة شمال العاصمة
ب���غ���داد ال��م��دع��و ح��س��ي��ن ف���راس
المشهداني الملقب بأبو همام وعدد
من مرافقيه من بينهم أسعد علي
مصلح وقيس أبو عائشة» .وأشار
عطا إل��ى أن القطعات العسكرية
مستمرة بعملياتها النوعية في
جميع ق��واط��ع ال��ع��م��ل��ي��ات بهدف
دح��ر العناصر المسلحة التابعة
لـ»داعش» اإلرهابي من أجل تطهير
البالد.
وك���ان م��ص��در أم��ن��ي ق��د أف���اد أن
ال��ط��ي��ران ال��ع��راق��ي ك � ّب��د عناصر
«داع����ش» خ��س��ائ��ر جسيمة خ�لال

من جهة أخرى ،أفاد مصدر أمني
آخر في شرطة صالح الدين أمس،
ب��أن ق��وة أمنية اعتقلت قياديين
اثنين من تنظيم «داع��ش» جنوب
تكريت .وأضاف المصدر الذي طلب
ع��دم الكشف ع��ن اسمه أن «القوة
اقتادت المعتقلين إلى مركز أمني
للتحقيق معهما».
وبدأ الجيش ينفذ خططا ً عسكرية
في عملياته ضد مسلحي جماعة
داع��ش االرهابية ،في وق��ت انطلق
أكثر من ألفي متطوع من محافظة
البصرة جنوب العراق إلى المناطق
المضطربة لمواجهة الجماعات
التكفيرية المسلحة.
يأتي ذلك في وقت نشرت جماعة
داع����ش االره���اب���ي���ة ص����ورا ً تظهر
عمليات ه���دم وتفجير ل��ع��دد من
المراقد واألض��رح��ة ودور العبادة
العائدة للسنة والشيعة في مدينتي
الموصل وتلعفر بمحافظة نينوى
شمال العراق.
ومن أبرز األضرحة التي دمرتها
داع��ش ضريح الشيخ فتحي وقر
البنت ومزار شيخ الطريقة الصوفية
أحمد الرفاعي ،إضافة إلى تفجير
مساجد وحسينيات تعود للشيعة،
م��ن بينها حسينيات ج��واد وق��دو
والقبة ،واقتحمت مطرانية الكلدان
وال���س���ري���ان األرث����وذك����س ش��رق
الموصل ،واتخذتها مقرا ً لها.

انتحاري كانت تستهدف مدخل البرلمان ،لكنها تعرضت
إلط�لاق ن��ار من جميع الجوانب مع اقترابها من البوابة
الرئيسة .وأعلنت حركة الشباب الصومالية المتشددة
مسؤوليتها عن التفجير بعد أن توعدت بتصعيد هجماتها
خالل شهر رمضان.
وقال الناطق باسم العمليات العسكرية للحركة عبد العزيز
أبو مصعب« :إن هذا الهجوم هو الثاني ضد مبنى البرلمان،
وسنستمر» .ورأى مصدر مقاعد محطمة وملطخة بالدماء
كانت تستخدمها قوات حراسة البرلمان قبل الهجوم.
وأوض��ح النائب ظاهر أمين جيسو أن سيارة ملغومة
انفجرت قرب مبنى البرلمان ،لكنه أضاف أن جميع النواب
بخير ،مضيفا ً أنه رأى جنديا ً قتيالً وثالثة جنود مصابين
أمام مجمع البرلمان الذي لم تلحق به أضرار.
وأغلقت قوات الحكومة كل الطرق المؤدية إلى المنطقة،
وكان باإلمكان سماع صافرات عربات اإلسعاف.

كونه الكتلة األكبر داخ��ل التحالف الوطني،
مشيرا ً الى أن «ترشيح من هو صالح» داخل
االئتالف سيكون بابا ً إلنهاء المعاناة ال سيما
بعد تنازل رئيس البرلمان العراقي أسامة
النجيفي عن الترشح مجددا ً لرئاسة البرلمان.
وأش��ار إل��ى أن ع��دم تولي المالكي منصب
رئيس ال���وزراء لفترة ثالثة سيكون «خطوة
محمودة ومشكورة» .وأض��اف ال��ص��در« :من
الضروري التحلي بروح الوطنية واألبوية من
أجل هدف أعلى وأسمى».

قتلى وجرحى بغارات وا�شتباكات بين الجي�ش والحوثيين

مقتل  7جنود في هجومين
لتنظيم القاعدة في ح�ضرموت

قتل سبعة جنود يمنيين في هجومين منفصلين شنهما مسلحون من
تنظيم القاعدة على دوريتين للجيش في محافظتي حضرموت وأبين جنوب
اليمن.
وقالت مصادر أمنية في تصريحات صحافية إن مسلحي القاعدة اعترضوا
دورية تابعة للجيش بمنطقة المحفد في محافظة أبين وهاجموها باألسلحة
الرشاسة ،ما أدى إلى قتل خمسة جنود وجرح جندي سادس .وأضافت إن
الكمين اآلخر تعرضت له دورية عسكرية في محافظة حضرموت ما أدى إلى
قتل جنديين وإصابة ثالثة آخرين بجروح.
من جهة أخرى ،قتل وأصيب العشرات بجروح في غارات شنها طيران
الجيش اليمني ضد الحوثيين لمنعهم من دخ��ول وس��ط مدينة عمران
الشمالية ،وفي اشتباكات مستمرة بين الطرفين توسعت من عمران إلى
محافظة الجوف الشمالية القريبة ،بحسب ما أف��ادت مصادر عسكرية
وشهود أول من أمس.
وأكد شهود من عمران أن «سالح الجو اليمني شن غارات على مواقع
وتجمعات لمسلحي الحوثيين عند المدخل الشمالي الغربي لمدينة عمران
وفي منطقة بيت شايع في الجهة الجنوبية ومنطقة ال��ورك عند المدخل
الشمالي للمدينة ،لمنع تقدم مسلحي الحوثيين نحو وسط المدينة».
وقال شاهد إن « 3غارات استهدفت تجمعات للحوثيين في حي شبيل
وبيت الفقية ووبيت ب��ادي في الجهة الغربية ،وأسفرت الغارات التي
استهدفت المدخل الجنوبي والشرقي للمدينة عن سقوط عشرات القتلى
والجرحى من الحوثيين وتدمير معدات حربية مختلفة عليهم».
من جهة أخرى ،قال مصدر عسكري يمني في عمران إن «تدخل سالح
الجو جاء بعد مضي ساعات عدة على هجوم عنيف متزامن شنه الحوثيون
من الجهات الغربية والجنوبية والشرقية على مواقع الجيش والقبائل
المساندة في محاولة القتحام مدينة عمران» .وأضاف« :مسلحو الحوثيين
اقتربوا من مباني كلية التربية في الوسط الغربي للمدينة في محاولة
للتقدم نحو المقر الرئيس لمعسكر اللواء  310مدرع الذي يقوده العميد
حميد القشيبي الذي يتواجه منذ أشهر مع الحوثيين في المنطقة» .وأكد
سكان محليون سقوط عدد من قذائف المدفعية على مبان سكنية ومحال
تجارية وسط المدينة ما أسفر عن سقوط ضحايا.
وأعلنت مصادر عسكرية أن «الحوثيين نفذوا هجومين آخرين على
نقطة الورك عند المدخل الشرقي لعمران وآخر على مواقع قريبة من مبنى
المحافظة في الحي الجنوبي للمدينة ،فدارت اشتباكات عنيفة استغرقت
نحو  5ساعات متواصلة وانتهت بقصف الطيران لتجمعات الحوثيين
ومسلحيهم المهاجمين» .وقتل ضابط يمني وأصيب آخر برصاص مسلحين
مجهولين في حادثتين منفصلتين في محافظتي لحج وحضرموت.
وذكرت مصادر أمنية أن «مسلحين مجهولين أطلقوا النار على الرائد نديم
عالم أثناء وجوده في سوق شعبية في مدينة الحوطة عاصمة محافظة
لحج فأصيب بطلقتين في الرأس».

حذر رئيس السلطة الفلسطينية المنتهية واليته محمود
عباس أم��س «إسرائيل» من مواصلة «انتهاك» حقوق
الشعب الفلسطيني ،قائالً« :من يخاف المحاكم عليه أن
يكف يديه عن الشعب الفلسطيني».
جاء ذلك في تصريح مقتضب أدلى به عباس لوسائل
اإلعالم أمس ،عقب تسليمه ،في مقر القيادة الفلسطينية في
رام الله ،روبرت سيري ممثل األمين العام لألمم المتحدة
رسالة مهمة لألمين العام لألمم المتحدة بان كي مون،
يطالبه فيها بإدانة «االنتهاكات» اإلسرائيلية ،وتشكيل
لجنة حماية دولية للفلسطينيين في األراضي المحتلة.
وق���ال ع��ب��اس إن ال��ق��ي��ادة الفلسطينية «ستتخذ
ق��رارات مهمة ج��دا ً وقريباً( لم يذكرها) لوقف العدوان
االسرائيلي ،وحماية الشعب الفلسطيني» .وأضاف« :أقول

لـ»اإلسرائيليين» من يخاف المحاكم عليه أن يكف يديه
عن الشعب الفلسطيني» .وتابع« :الجرائم التي ترتكب
بحق شعبنا  -بما فيها ح��رق الفتى محمد أب��و خضير
حيا ً  -تذكرنا بجرائم حدثت في الماضي» ،في إشارة إلى
المحرقة النازية.
وأشار عباس إلى أن «إسرائيل» قتلت خالل األسابيع
األخيرة  15فلسطينيا ً بينهم أطفال ونساء وشيوخ ،ومارس
المستوطنون أعمال تنكيل ومحاوالت خطف .ودعا عباس
إلى اعتبار الجماعات االستيطانية بـ»اإلرهابية والخارجة
عن القانون» ،داعيا ً إلى مالحقتها ومعاقبتها .وأوضح أن
«القيادة الفلسطينية في انعقاد دائم وسنتخذ قرارات مهمة
قريبا ً لرفع العدوان «اإلسرائيلي» عن قطاع غزة المحاصر
وحماية الشعب الفلسطيني».

مقتل  4من رجال الأمن ال�سعودي
على منفذ الوديعة اليمني
كشفت السلطات السعودية أن
عملية التسلل التي نفذتها عناصر من
القاعدة الجمعة عند منفذ الوديعة
الحدودي مع اليمن أسفرت عن مقتل
 4م��ن رج��ال األم��ن و 5مهاجمين،
ومقتل جندي في الجانب اليمني.
ونقلت وكالة األنباء السعودية
أول من أم��س عن المتحدث األمني
ب��وزارة الداخلية تصريحه« :قدمت
سيارة صالون جيب تحمل لوحات
خليجية وعلى متنها  6أشخاص
وح���ال وص��ول��ه��م للمنفذ ب��اش��روا
ب��إط�لاق ال��ن��ار واس��ت��ه��داف دوري��ة
أمنية».
وب��ح��س��ب ال��ب��ي��ان ،ق���ام اث��ن��ان
م��ن المهاجمين ب��ق��ي��ادة ال��س��ي��ارة
ال��س��ع��ودي��ة ال��ت��ي اس��ت��ول��ت عليها
المجموعة .وم��ن ث��م اشتبك األم��ن
ال��س��ع��ودي م��ع المهاجمين الذين
كانوا على متن السيارة األساسية
التي أجريت بها عملية التسلل ،فقتل
عنصران من األم��ن السعودي ،كما
قتل  3من المسلحين وأصيب الرابع
واعتقل.
وت��م� ّك��ن المهاجمان المتبقيان

منفذ الوديعة الحدودي
اللذان كانا على متن سيارة الدورية
المستولى عليها م��ن التوجه إلى
محافظة ش���رورة المحاذية لمنفذ
الوديعة وم��ن اقتحام مبنى تابع
للمباحث العامة بعد قتل رجل أمن
رابع.
وحاصرت ق��وات األم��ن الرجلين
ف��ي ال��ط��اب��ق ال��ع��ل��وي م��ن المبنى
لساعات بعد المباشرة بإخالئه من

الموجودين بداخله ،وطلبت منهما
فجرا
تسليم نفسيهما ،إال أنهما ّ
نفسيهما في وقت باكر أول من أمس.
وكانت السلطات أعلنت الجمعة
في حصيلة أولية مقتل رج��ل أمن
و 3م��ن المهاجمين بعد أن عبروا
م��ن ال��ج��ان��ب اليمني ف��ي محافظة
حضرموت حيث هاجموا النقطة
اليمنية وقتلوا جندياً.

في «�أحداث القليوبية» تغريم المتهمين وو�ضع �أموالهم تحت المراقبة

الم�ؤبد لبديع والإعدام لمفتي الإخوان
ق��ض��ت محكمة ج��ن��اي��ات شبرا
الخيمة في القاهرة ،التي انعقدت
أول من أمس ،بمعاقبة  10متهمين
ب��اإلع��دام شنقا ً (بصورة غيابية)
في القضية الشهيرة بـ«قطع طريق
قليوب» ،في مقدمتهم مفتى جماعة
اإلخ��وان عبد الرحمن البر ،وقضت
بالسجن المؤبد لـ 37متهما ً بينهم
مرشد الجماعة محمد بديع ،وعدد
من قياداتها البارزة ،من بينهم محمد
البلتاجي وصفوت حجازي ،كذلك
أصدرت المحكمة في القضية ذاتها
حكما ً بالسجن ثالث سنوات لحدث-
تحت السن -وتغريمهم جميعا ً 20
ألف جنيه ،والتحفظ على أموالهم
والمشروعات التابعة لهم على أن
تخضع لمجلس الوزراء ،ووضعهم
تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس
سنوات.
وتعد ه��ذه األح��ك��ام األح��دث في
سلسلة أحكام اإلع���دام والسجن،
التي صدرت بحق العديد من أعضاء
ومؤيدي جماعة اإلخوان ،منذ عزل
الرئيس محمد مرسي في تموز العام
الماضي ،إث��ر احتجاجات شعبية
ح��اش��دة ع��ل��ى حكمه ال���ذي امتد
عاما ً واح��داً ،واتسم باالضطرابات
االقتصادية والسياسية.
وت��ع��ود تفاصيل القضية إلى
ي��وم  22ح��زي��ران  ،2013عندما
ق��ت��ل ش��خ��ص��ان وأص��ي��ب آخ���رون
في احتجاج عنيف ،نظمه أعضاء
ومؤيدو جماعة اإلخ��وان بمحافظة
القليوبية شمال القاهرة ،وتسبب
أيضا ً في قطع طريق سريعة رئيسية
تربط العاصمة بمدينة اإلسكندرية،
في شمال البالد.
ووج���ه���ت ال��ن��ي��اب��ة ات��ه��ام��ات
مختلفة للمتهمين ،م��ن بينها

خالل محاكمة االخوان
القتل العمد وال��ش��روع ف��ي القتل
والتجمهر واالعتداء على األشخاص
والممتلكات العامة والخاصة وقطع
ال��ط��ري��ق وح��ي��ازة أس��ل��ح��ة ن��اري��ة
وبيضاء والتحريض على التجمهر
واالعتداء على المواطنين.
ومن بين المحكوم عليهم باإلعدام
في القضية أي��ض�اً ،قيادي بحزب
األص��ال��ة السلفي وه��و محمد عبد
المقصود ،أما أبرز المحكوم عليهم
ب��ال��م��ؤب��د ف��ه��م إل���ى ج��ان��ب بديع
والبلتاجي وحجازي ،أسامة ياسين
وه���و وزي���ر ال��ش��ب��اب ف��ي حكومة
مرسي ،وجميعهم محبوسون.
وصدر حكم باإلعدام على بديع،
و 182آخ��ري��ن ف��ي قضية أخ��رى،
تتعلق باحتجاجات عنيفة بمحافظة
المنيا بصعيد مصر ،وأحيلت أوراقه
للمفتي ،تمهيدا ً للحكم بإعدامه
في قضية ثالثة ،تتصل باحتجاج
عنيف بمحافظة الجيزة على الضفة
الغربية لنيل القاهرة.

وأثناء نطق رئيس المحكمة للحكم
القاضي حسن فريد ،وعقب تالوته،
ك��ان ي��ردد المتهمون المحبوسون
هتافات من بينها «باطل ..باطل».
ف���ي غ���ض���ون ذل�����ك ،وب��ح��س��ب
م��ا أك���ده عضو هيئة ال��دف��اع عن
قيادات اإلخوان المسجونين محمد
طوسون ،فإن الدفاع سوف يتقدم
بطعن على األحكام ال��ص��ادرة أول
من أمس ،بما فيها حكم التحفظ على
أموال قيادات الجماعة ،وذلك عقب
أن تصدر المحكمة حيثيات حكمها
فوراً.
وكانت المحكمة قد أصدرت قرارها
في الجلسة السابقة ،بإحالة أوراق
 10متهمين على فضيلة المفتي،
إلب��داء ال��رأي في الحكم بإعدامهم،
وح�����ددت ج��ل��س��ة األم����س للنطق
بالحكم عليهم ،وباقي المتهمين.
يشار إل��ى أن أحكام الجنايات
قابلة للطعن أمام محكمة النقض.

مت�شددون جزائريون يقودون الجماعات التون�سية في الجبال

بوتفليقة ي�صدر عفو ًا ي�ستثني
الإرهابيين في ذكرى اال�ستقالل
أصدر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ،لمناسبة
إحياء الذكرى الثانية والخمسون الستقالل بالده ،مرسومين
رئاسيين يتضمنان إج��راءات عفو لم تشمل المتابعين في
قضايا مرتبطة باإلرهاب.
وأف��اد بيان لرئاسة الجمهورية مساء أول من أمس أن
األم��ر يتعلق ب��ـ«إج��راءات عفو جماعي لفائدة األشخاص
المحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائياً».
وتخص ه��ذه اإلج���راءات أيضا ً «األش��خ��اص المحبوسين
المحكوم عليهم نهائيا ً الذين تابعوا تعليما ً أو تكوينا ً مهنيا ً
ونجحوا خالل فترة حبسهم في امتحانات نهاية الطور
المتوسط والثانوي والجامعي في مختلف تخصصات
التكوين المهني خالل السنة الدراسية .»2014-2013
وأش��ار البيان إل��ى أن��ه «يستثنى من االستفادة من هذه
اإلجراءات ،السجناء المعنيون بأحكام األمر المتضمن تطبيق
ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ،وكذلك المحبوسون

المحكوم عليهم الرتكابهم أو محاولة ارتكابهم بعض األعمال
التي أشير إليها تحديدا ً ال سيما تلك المتعلقة باإلرهاب».
على صعيد آخ��ر ،أك��دت اعترافات مسلح تونسي بثها
التلفزيون الحكومي مساء الجمعة الماضي ما سبق أن
أش��ارت إليه تصريحات وزي��ر الداخلية لطفي بن جدو
والناطق الرسمي باسم ال��وزارة محمد علي العروي من
أن ع��ددا ً من المتشددين الجزائريين يقودون المواجهات
مع قوات األمن والجيش التونسيين في المناطق الجبلية
الغربية للبالد.
وق��ال وائ��ل البوسعيدي ال��ذي قبض عليه في عملية
عسكرية بجبال والي��ة جندوبة (شمال غربي) إن قادة
المجموعة التي ينتمي إليها ،هم من الجزائريين ،مبينا ً أن
التونسيين الذين يستقطبون ليسوا إال منفذين ألوامر تعطى
لهم من دون معرفة تفاصيل المخططات التي يعتزمون
القيام بها.

