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مجل�س النواب العراقي ي�ؤجل عقد جل�سته الثانية والفتالوي تنتقد

تكريت تتحرر خالل �أيام ...والمالكي ينعى قائد الفرقة ال�ساد�سة
كشف مصدر برلماني أمس ،أن
رئاسة مجلس النواب قررت تأجيل
الجلسة الثانية للبرلمان إلى الـ12
من آب المقبل.
وقال المصدر نقالً عن «السومرية
نيوز» ،إن رئاسة البرلمان قررت،
تأجيل الجلسة الثانية للبرلمان
الجديد التي كان من المقرر عقدها
اليوم الثالثاء ،إلى الـ 12من شهر آب
المقبل .وأضاف المصدر الذي طلب
ع��دم الكشف عن اسمه أن «سبب
التأجيل ج��اء لعدم توافق الكتل
السياسية على تسمية مرشحي
الرئاسات الثالث».
وأك��دت النائب عن ائتالف دولة
القانون حنان الفتالوي ،أنها سترفع
دعوى قضائية ضد رئيس البرلمان
لمخالفته الدستور بعدم عقد جلسة
ال��ب��رل��م��ان وع���دم ان��ت��خ��اب رئيس
للمجلس ونائبيه ،مشيرة إلى أن
تأجيل الجلسة جاء استجابة إلرادة
بعض الكتل السياسية التي همها
الوحيد المكاسب والمناصب.
وك���ان رئ��ي��س مجلس ال��ن��واب
الجديد النائب األكبر سنا ً مهدي
الحافظ ،قد قرر الثالثاء الماضي،
رف��ع جلسة المجلس األول���ى إلى
اليوم ،على آمل منح الكتل السياسة
الوقت الالزم للتوافق على الرئاسات
الثالث.

عشائري في محافظة األنبار اغتيال
أش��خ��اص رف��ض��وا بيعة تنظيم
الدولة اإلسالمية .يأتي ذلك بعدما
رفض تنظيم جيش المجاهدين في
األنبار تقديم البيعة لتنظيم الدولة
اإلس�لام��ي��ة .وتحدثت م��ص��ادر من
األن��ب��ار ع��ن تلقي رم��وز عشائرية
تهديدات بالقتل ،لرفضها مبايعة
تنظيم الدولة اإلسالمية.
وف���ي ال��س��ي��اق ،ك��ش��ف مصدر
عشائري في محافظة صالح الدين،
أن عشائر قضائي بيجي والشرقاط
ان��ت��ف��ض��ت ض���د ع��ن��اص��ر تنظيم
«داعش» في محافظة صالح الدين،
مبينا ً أنها تمكنت من قتل ثالثة من
عناصر التنظيم واالستيالء على
عدد من عجالتهم .وق��ال المصدر:
«إن عشائر منطقة الزوية في صالح
الدين انتفضت ضد تنظيم داعش
واشتبكت معه ف��ي قضاء بيجي
( 40كم شمال تكريت)» ،مؤكدا ً أن
«العشائر تساند ال��ق��وات األمنية
في حربها ضد اإلره��اب» .وأضاف
المصدر الذي طلب عدم الكشف عن
اسمه ،أن «عشائر الشرقاط انتفضت
أيضا ً ضد داعش وانضمت للقتال
إلى جانب القوات األمنية» ،مشيرا ً
إلى «انها تمكنت من قتل ثالثة من
عناصر التنظيم واالستيالء على
عدد من سياراتهم».

البرلمان العراقي

المالكين ينعى الشهيد
السوداني

ع��ل��ى ال��ص��ع��ي��د األم���ن���ي ،نعى
ال��ق��ائ��د ال��ع��ام ل��ل��ق��وات المسلحة
ن��وري المالكي أم��س ،قائد الفرقة
السادسة بالجيش ال��ل��واء الركن
نجم السوداني ال��ذي قتل بساحة
المعركة أثناء محاربته لإلرهابيين.
وق��ال المالكي في بيان بحسب
«السومرية نيوز»« :أنعى إلى أبناء
الشعب العراقي وقواتنا المسلحة
البطلة القائد المجاهد اللواء الركن
نجم عبدالله علي ق��ائ��د الفرقة
السادسة ،الذي استشهد في ساحة
المعركة وه��و يقاتل الظالميين
واإلره��اب��ي��ي��ن» .وأض���اف« :أتقدم
بأحر التعازي والمواساة لعائلة
الشهيد البطل ورف��اق��ه المقاتلين
ال��غ��ي��ارى» ،س��ائ�لاً «ال��ل��ه العزيز
القدير أن يلهمهم الصبر والسلوان،
ويسكن الشهيد فسيح جناته مع
الصالحين والشهداء».
وك��ان مصدر أمني في محافظة
األنبار أف��اد ،في وق��ت سابق ،بأن
ق��ائ��د الفرقة ال��س��ادس��ة بالجيش
اللواء الركن نجم السوداني قتل
بنيران قناص ف��ي قضاء الكرمة
شرق الفلوجة.

تطهير تكريت خالل
يومين

وفي السياق ذاته ،أكدت اللجنة
األمنية في مجلس محافظة صالح
ال��دي��ن ،ستطهر خ�ل�ال اليومين
المقبلين مدينة تكريت بالكامل من
عناصر «داعش» ،معتبرة أن سبب
ع��دم التعجيل باقتحام تكريت
بالكامل هو وج��ود ما نسبته 20
في المئة من األسر التي لم تغادر
المدينة.
وقال نائب رئيس اللجنة االمنية

«بالك ووتر» تجتث غابات برق�ش في الأردن
والكلية الع�سكرية البريطانية �ستقيم ً
فرعا فيها
عمان ـ محمد شريف الجيوسي
قالت شبكة «الهالل نيوز» في خبر موجز أن مرتزقة
مليشيا «بالك ووتر» آتون إلى غابات برقش.
ذكر مراقبون بالحملة التي شنها نشطاء أخيرا ً ضد
عمليات تجريف لغابات برقش ،وقيل حينها إن ذلك ينفذ
من قبل جهة رسمية أردنية ،وأن وزارة الزراعة نظمت
مخالفة بحق هذه الجهة التي تبين أنها تعود للقوات
المسلحة األردن��ي��ة ،التي نفت جملة وتفصيالً التهمة
الموجهة لها ،والقائلة ب��أن ثمة نية إلقامة ف��رع لكلية
عسكرية بريطانية.
في األثناء ارتفعت األص��وات المعارضة إلقامة فرع
للكلية العسكرية البريطانية في األردن ،وقال معارضون

إن الفرع العسكري في جامعة مؤتة «الرسمية األردنية
في محافظة الكرك» ٍ
كاف ،وال حاجة إلقامة كليات عسكرية
جديدة ،وحتى في حالة الحاجة لذلك فالبادية ممتدة
وواسعة ويمكن إقامة كلية عسكرية عليها من دون تخريب
المتنفس الوحيد في األردن ،المتمثل بأحراش عجلون
وجرش ،والبقعة األجمل فيهما غابات برقش .
أما حديث «الهالل نيوز»؛ أمس عن أن مرتزقة «بالك
ووت��ر» التي عاثت فسادا ً في العراق على مدى سنوات
عجاف ،فيثير بحسب مراقبين ،التساؤالت مجدداً ،إن
كانت هناك عالقة بين اجتثاث برقش وق��دوم مرتزقة
«بالك ووت��ر» إليها وفرع الكلية العسكرية البريطانية،
والمخالفة التي نظمتها وزارة الزراعة للقوات المسلحة،
ونفي األخيرة؟ وأين تقع الحقيقة من كل ذلك؟

التقى ر�ؤ�ساء تحرير ال�صحف ودافع عن قرار رفع الدعم عن الوقود

ال�سي�سي :م�صر تعي�ش حرب ًا
وال �أبحث عن «�شعبية زائفة»

التطورات الميدانية

قائد الفرقة السادسة الشهيد نجم السوداني
ف��ي مجلس ص�ل�اح ال��دي��ن خالد
الخزرجي في حديث لـ»السومرية
ن��ي��وز»« :ال��ق��وات األمنية ه��ي من
تمسك األرض في قاعدة سبايكر
وتكبد العدو خسائر فادحة تصل
إلى عشرات القتلى من داعش ومن
لف لفهم» .وأض��اف الخزرجي أنه
«ستطهر خالل اليوميين المقبلين
مدينة تكريت بالكامل من مسلحي
داع��ش» .وأش��ار الخزرجي إلى أن
«سبب ع��دم التعجيل في اقتحام
ت��ك��ري��ت ه��و ال��خ��وف ع��ل��ى األس��ر
الساكنة بالمدينة إذ م��ا زال ما
نسبته  20في المئة من هذه األسر
يسكن تكريت ولم يغادرها».
وك�����ان م���ص���در ع��ش��ائ��ري في
محافظة ص�لاح ال��دي��ن كشف أن
عشائر قضائي بيجي والشرقاط
ان��ت��ف��ض��ت ض���د ع��ن��اص��ر تنظيم
«داعش» في محافظة صالح الدين،
مبينا ً أنها تمكنت من قتل ثالثة من
عناصر التنظيم واالستيالء على

عدد من عجالتهم.

إحباط إطالق صاروخ
على قاعدة البكر
أف��اد مصدر في شرطة محافظة
صالح الدين ،بأن قوة أمنية اعتقلت
ستة عناصر من «داع��ش» فارين
من معارك تكريت عند أحد مداخل
سامراء ،فيما أشار إلى أن قوة أخرى
أحبطت محاولة إطالق صاروخ على
قاعدة البكر الجوية شمال تكريت.
وق���ال ال��م��ص��در« :إن ق���وة من
عمليات سامراء اعتقلت ،قبل ظهر
ال��ي��وم (أم���س) ،ستة عناصر من
داع���ش ه��ارب��ي��ن م��ن االشتباكات
المسلحة مع القوات األمنية بمنطقة
مكيشيفة 45( ،شمال تكريت)،
وذل��ك عند أح��د مداخل س��ام��راء»،
مشيرا ً إلى أنه «اقتيد المعتقلون
إلى مركز احتجاز أمني» .وأضاف
المصدر الذي طلب عدم الكشف عن

تقرير �إخباري

عزوف التون�سيين عن االنتخابات
ي�صدم النخبة ال�سيا�سية
كشفت ت��ق��دي��رات الهيئة العليا المستقلة
لالنتخابات ف��ي تونس أن تسجيل الناخبين
في القوائم االنتخابية ال يتجاوز نصف مليون
تونسي ،من أصل حوالى خمسة ماليين يحق لهم
التصويت.
وقالت مصادر تونسية مطلعة ،طلبت عدم كشف
هويتها« :هناك صدمة حقيقية داخل الهيئة العليا
لالنتخابات بسبب ضعف اإلقبال على التسجيل،
األم��ر ال��ذي قد ينبئ بفشل المواعيد االنتخابية
المقبلة ،خصوصا ً من حيث اإلقبال على صناديق
االقتراع».
واستبعد رئ��ي��س الهيئة العليا المستقلة
ل�لان��ت��خ��اب��ات شفيق ص��رص��ار ت��م��دي��د مواعيد
التسجيل ،التي تنتهي يوم  22الجاري ،على رغم
ضعف اإلقبال ،إذ لم يسجل منذ فتح التسجيل
يوم  23حزيران الماضي غير  70ألف ناخب،
في حين أن الحملة تستهدف أربعة ماليين ناخب
لم يشاركوا في االنتخابات الماضية ،و 800ألف
ناخب سيصوتون ألول مرة بعد أن أدركوا سن 18
سنة.
وأعلن رئيس الهيئة العليا أن الهيئة أمامها
أجندة لبقية العمليات االنتخابية عليها احترامها،
معوال ً على مكونات المجتمع المدني واإلع�لام
لحض الناخبين غير المسجلين ودفعهم إلى
التسجيل الذي ينتهي بعد  17يوما ً من اآلن ،مؤكدا ً
أن الهيئة وضعت آليات جديدة لتطوير عمليات
التسجيل .واعتبر صرصار أن السبب الرئيسي
لعزوف التونسيين عن االنتخابات هو الوضع
األمني واالقتصادي ال ّذي آلت إليه ال ِبالد.
فضالً ع��ن ع��دم اقتناع ع��دد م��ن التونسيين
ب��أي ط��رف سياسي .وي��رى مراقبون أن عزوف
التونسيين عن التسجيل االنتخابي ب��ات يمثل
خيبة أمل وانتكاسة للنخب السياسية وخصوصا ً

«الثورية» منها ،إذ تأكد أن الخطب السياسية تسير
في اتجاه والشعب في اتجاه آخر ،وأن شعارات
األحزاب وحديثها عن الثورة والديمقراطية لم تثمر
أي تفاعل إيجابي معها من قبل الشارع ،المشغول
بتفاصيل حياته اليومية في ظل األزمة االقتصادية
واالجتماعية واألمنية.
وفسر الخبير الدستوري المحلّل السياسي قيس
ّ
سعيّد عزوف التونسيين عن التسجيل لالقتراع
في االنتخابات المقبلة بوجود «شعور باطني بأنّ
الثورة قد سرقت منهم ،بعد أن جرى السطو عليها
واالت��ج��اه بها في مسار ليس ملتصقا ً بالحراك
الشعبي ،الذي نادى بالكرامة والعدالة االجتماعية
والتغيير السياسي المبني على فكر جديد مخالف
لذاك المجت ّر منذ عقود من الزمن».
وق��ال سعيّد إن تحميل المسؤولية للهيئة
العليا المستقلة لالنتخابات ،واتهامها بالتقصير
ّ
لحض المواطنين التونسيين على
في الدعاية
التسجيل ،هو اتهام غير دقيق ألنّ المسألة تتجاوز
هذا الهيكل ،معتبرا ً أنّ الشعب التونسي وخصوصا ً
الشباب أرادوا إرس���ال رسالة لجميع مكونات
الطبقة السياسية ،مفادها أ ّنهم ال يثقون فيهم
وال في اختياراتهم التي أق ّرها الدستور والقانون
االنتخابي.
وشدّد المحلل السياسي التونسي على أنّ «ثقة
المواطنين التونسيين في السياسيين اهتزت
واه��ت��رأت ،خصوصا ً خ�لال العامين الماضيين،
بسبب الصراع المحموم على السلطة وسط غياب
مشاريع وبرامج ترتقي إلى مستوى تطلعاتهم».
حدد الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات والهيئة
العليا المستقلة لالتصال السمعي والبصري في
تونس قواعد الحمالت الدعائية الخاصة بوسائل
اإلع�ل�ام ،في كل ما يتعلق باألخبار أو البرامج
السياسية أو الحوارية أو المناظرات السياسية.

اسمه أن «قوة أمنية أخرى تمكنت
من إحباط عملية إطالق صاروخ من
قبل عناصر ،موجه على قاعدة البكر
الجوية» ،مبينا ً أن «العملية أجريت
بمساعدة أبناء العشائر».
ويشهد ال��ع��راق وض��ع��ا ً أمنيا ً
ساخنا ً دفع برئيس الحكومة نوري
المالكي ،في  10حزيران ،2014
إلى إعالن حالة التأهب القصوى في
البالد ،وذلك بعد سيطرة مسلحين
من تنظيم «داع��ش» على محافظة
نينوى بالكامل ،وتقدمهم نحو
ص�لاح الدين وديالى وسيطرتهم
على بعض مناطق المحافظتين
قبل أن تتمكن القوات العراقية من
استعادة العديد من تلك المناطق،
في حين تستمر العمليات العسكرية
في األنبار لمواجهة التنظيم.

العشائر تنتفض
ضد «داعش»

م��ن جهة أخ���رى ،كشف مصدر

ال�سجن � 15سنة للنا�شط
الحقوقي ال�سعودي
وليد �أبو الخير
حكم على الناشط الحقوقي السعودي
المعروف المحامي وليد أبو الخير بالسجن
 15سنة بتهمة إهانة السلطات ،على ما أعلن
مقربون منه.
وأعلن المقربون من أبو الخير الموقوف
منذ منتصف نيسان في تغريدة على موقع
تويتر أول من أم��س «الحكم على وليد أبو
الخير بالسجن  15عاما ً ومنعه من السفر مدة
مماثلة بعد اعترافه بالعمالة لجهات أجنبية
ونشر اإللحاد بين الشباب وتغريمه  200ألف
ريال» .وتابع المصدر نفسه أن الناشط رفض
الحكم عند النطق به.
وأم��ر القضاء ال��س��ع��ودي ف��ي  16نيسان
بتوقيف أبو الخير بتهمة إهانة السلطات وكان
يشارك في الجلسة الخامسة في محاكمته.
وقبل توقيفه أوضح أبو الخير أنه يحاكم بتهم
إهانة السلطات وتشكيل منظمتين .ويذكر
أن المحامي مالحق في قضايا عدة مرتبطة
بنشاطه الحقوقي.
وطالبت منظمة العفو الدولية األربعاء
الماضي ب��اإلف��راج عنه ف��ورا ً مؤكدة أن��ه من
الواضح أنه يعاقب «لعمله من أجل حماية
ح��ق��وق اإلن��س��ان وال��دف��اع عنها» .وف��ي 17
ن��ي��س��ان ص��رح ال��م��دي��ر ال��م��س��اع��د لبرنامج
الشرق األوس��ط وشمال أفريقيا في المنظمة
سعيد بومدوحة« :إنه سجين رأي وينبغي
اإلفراج عنه فورا ً وبال شروط» .واعتبر أن هذا
التوقيف «مثال مقلق على طريقة استغالل
السلطات السعودية للنظام من أجل إسكات
المعارضة».
وف��ي تشرين األول حكم على أب��و الخير
بالسجن ثالثة أشهر بتهمة «إهانة القضاء»
والتوقيع قبل عامين على عريضة تنتقد
السلطات.
وفي الشهر نفسه أوقف المحامي بعد أن نظم
اجتماعا ً «غير مرخص» لناشطين يطالبون
باإلصالح ثم أفرج عنه سريعا ً بكفالة.
وفي آذار  2012منع من السفر فيما كان
يفترض أن يتجه إل��ى ال��والي��ات المتحدة
للمشاركة في منتدى حقوقي هناك.

وفي التطورات الميدانية سقط
خمسة شهداء و 17جريحا ً نتيجة
تفجير سيارة مفخخة عند حاجز
تفتيش الدباش والكاظمية شمال
بغداد ،وفي بعقوبة قتل ثالثة من
عناصر داع��ش بقصف للطائرات
العراقية التي استهدفت تجمعات
التنظيم ف��ي المنصورية .وقتل
خ��م��س��ة ع��ن��اص��ر م��ن داع����ش في
اشتباكات م��ع الجيش العراقي
شرق الفلوجة.
ميدانيا ً أيضا ً وقعت اشتباكات
بين ال��ق��وات العراقية ومسلحي
داع��ش في محيط قاعدة سبايكر
لسالح الجو العراقي ،إذ ص ّد الجيش
هجوما ً للمسلحين .في هذا الوقت
يواصل الجيش العراقي العمليات
العسكرية للجيش العراقي ضد
مسلحي داعش في مناطق الموصل
وتكريت .وقد سيطر الجيش العراقي
على الخط الدولي شرق «الرطبة».
وأف��اد مصدر بوقوع اشتباكات
عنيفة في محافظة ص�لاح الدين
وبمقتل أكثر من ثالثين من داعش
خ�لال مهاجمتهم مصفاة بيجي.
ك��ذل��ك أف����اد م��راس��ل��ن��ا ب��ن��ش��وب
اش��ت��ب��اك��ات عنيفة ب��ي��ن القبائل
التركمانية ومسلحي داع��ش في
تلعفر.
وفي المنصورية شرق بعقوبة
قتل ثالثة من عناصر داعش بقصف
للطائرات العراقية التي استهدفت
تجمعات التنطيم وق��ت��ل خمسة
عناصر من داعش في اشتباكات مع
الجيش العراقي شرق الفلوجة.
ك��ذل��ك وق��ع��ت اش��ت��ب��اك��ات بين
القوات العراقية ومسلحي داعش
في محيط قاعدة سبايكر لسالح
الجو العراقي شمال تكريت حيث
صد الجيش هجوما ً للمسلحين.

السيسي خالل لقائه رؤساء تحرير الصحف المصرية
شدّد الرئيس المصري عبدالف ّتاح السيسي على أنّ
ب�لاده تعيش حرباً ،وأنّ تحقيق مصالح البالد يتطلّب
تكاتف الكل ،مشيرا ً إلى أنّ «مسيرة اإلصالح لن تتو ّقف
إلى أن تصبح مصر من أفضل الدول» ،مدافعا ً عن قرار رفع
الدعم عن الوقود بقوله« :القرارات كان ال بد منها لمواجهة
الديون التي تعانيها البالد».
وأ ّك���د السيسي أنّ «م��ص��ر ف��ي ح��ال��ة ح��رب داخليا ً
وخارجياً» ،مشدّدا ً على «أنّ على المصريين التكاتف
من أجل تحقيق مصلحة البالد العليا ومواجهة المخاطر
التي تتهدّد الكل» .ولفت السيسي خالل لقائه رؤساء
تحرير الصحف إلى أنّ «مصر بدأت منذ  40عاما ً التح ّرك
الحقيقي والفعلي لألمام ،ومسيرة اإلصالح على مختلف
المستويات» ،مضيفاً« :لن نتوقف حتى تصبح مصر من
أفضل الدول».

مواجهة ديون

وبشأن القرار الذي اتخذته الحكومة أخيرا ً برفع الدعم
عن الوقود ،أشار السيسي إلى أنّ «القرارات األخيرة كان
ال بد منها لمواجهة الديون التي تعانيها البالد» ،متابعاً:
«صحيح أ ّننا ليس لدينا آليات لضبط األسواق في اللحظة
الراهنة ،لكن هذا ال يعني أننا سنتو ّقف عن عملية إصالح
ال��س��وق وتطوير المنظومة االقتصادية بشكل ع��ام»،
وموضحا ً أنّ «هذه القرارات شئنا أم أبينا كان ال بد من
اتخاذها سواء تمت اآلن أو بعد ذلك ،فاألفضل لنا المواجهة
بدال ً من ترك البالد تغرق لو تأخرنا أكثر من هذا» ،ومؤ ّكدا ً
أ ّنه «ال يبحث عن شعبية زائفة أو شعبية تتآكل وليس لها
أساس في الواقع».
ودعا السيسي رؤساء التحرير للنظر إلى ما يحدث في
ال��دول المجاورة ،وعدم فصل مصر عن هذه التط ّورات،

موضحا ً أ ّنه «لو ّ
تأخرت ق��رارات زي��ادة األسعار لغرقت
البالد في دي��ون قدرها أكثر من  3تريليونات جنيه»،
ومشيرا ً إلى أنّ «دعم البنزين مازال مستمرا ً بمقدار جنيهين
للتر البنزين ،و 4جنيهات للتر السوالر».
اتهام اإلخوان
واتهم السيسي جماعة اإلخوان المسلمين باستغالل
ال��ق��رارات األخ��ي��رة لتهييج ال��ش��ارع المصري ،وإفشال
الجهود المبذولة لتحقيق الطفرة االقتصادية التي تتبناها
الحكومة .ونقلت وكالة أنباء الشرق األوسط عن السيسي
قوله إنّ «جهود ضبط أسعار السلع بعد رف��ع أسعار
الوقود ليست كافية بشكل كامل ،الفتقار مصر في الوقت
الحالي إلى آلية لضبط األسواق» ،لكنه وعد بأن تعمل تلك
اآللية بفعالية خالل ستة أشهر.

ال�شيخ �صباح الأحمد ال�صباح :لحماية الأمن والم�ؤ�س�سات

الكويت تفرج عن النائب ال�سابق م�سلم الب ّراك
أمرت محكمة بداية كويتية أمس
باإلفراج عن القيادي في المعارضة
مسلم البراك بعد ستة أيام أمضاها
في الحبس االحتياطي بتهمة اإلساءة
للقضاء.
وق��ال القاضي أحمد األث���ري في
القاعة الصغيرة والمزدحمة إنه
يأمر ب��ـ»إخ�لاء سبيل المدعى عليه
بكفالة قدرها خمسة آالف دينار»
( 17800دوالر) .وما إن تال القاضي
القرار حتى علت هتافات الفرح داخل
القاعة وهتف الحاضرون« :يا مسلم
يا ضمير الشعب كله».
وقال محامي البراك ،ثامر الجدعي
أن موكله سيفرج عنه من السجن
المركزي ف��ي غضون س��اع��ات بعد
إتمام بعض اإلج���راءات الروتينية.
وكانت النيابة العامة أمرت األربعاء
الماضي بحبس البراك ،وهو نائب
سابق ،على ذمة التحقيق لمدة عشرة
أيام بتهمة اإلساءة إلى القضاء وإلى
رئيس المجلس األعلى للقضاء فيصل
المرشد ،في خطاب ألقاه أمام تجمع
للمعارضة الشهر الماضي.
وسيمثل البراك في كانون األول
المقبل لمتابعة المحاكمة التي يواجه
من خاللها إمكان الحكم عليه بالسجن
حتى ثالث سنوات .ويأتي اإلفراج عن
البراك بعد خمسة ليال من المواجهات
بين ناشطي المعارضة وشرطة
مكافحة الشغب التي أطلقت الغاز
المسيل للدموع والقنابل الصوتية
لتفريق المتظاهرين ،وألقي القبض
على أكثر من خمسين شخصاً.
وكانت قد تواصلت أعمال الشغب
والعنف في الكويت لليوم الثالث
على التوالي مساء أول من أمس،
وش��ه��دت ال���ش���وارع خ��ص��وص��ا ً في
منطقة صباح الناصر ،حالة من الكر
والفر والتخريب من قبل متظاهرين
ي��ط��ال��ب��ون ب��إط�لاق س���راح النائب

السابق مسلم البراك ،المحتجز على
ذم��ة التحقيق ف��ي قضية اإلس���اءة
للقضاء ،في وقت رأى أمير الكويت
الشيخ صباح األحمد الصباح ضرورة
ال��ت��زام الجميع تطبيق ال��ق��ان��ون،
والحفاظ على أمن الوطن واستقراره
وحماية مؤسساته الدستورية ،ال
سيما السلطة القضائية.
وأك��د أمير الكويت الحرص على
ضرورة أن يسود تطبيق القانون على
الجميع ،صونا ً وحماية لمؤسسات
الدولة الدستورية والمرافق العامة
وال��خ��اص��ة ،ق��ائ�لاً« :ع��ل��ى الجميع
واج���ب االل��ت��زام للحفاظ على أمن
الوطن واستقراره وحماية مؤسساته
ال���دس���ت���وري���ة ،ال س��ي��م��ا السلطة
القضائية ،وقضاؤنا العادل الذي
يشهد له الجميع باألمانة والحيادية
والنزاهة والعدل».

البراك خالل إطالق سراحه

خالل المواجهات بين المعارضة الكويتية وقوات األمن

تهديد «داعش»

وحول األوض��اع األمنية في العراق ،قال السيسي إنّ
ما «يفعله تنظيم «داعش» في العراق كان من الممكن أن
يحدث في مصر لو أنّ ثورة  30حزيران ّ
تأخرت شهرين
أو ثالثة أشهر» ،مضيفا ً أ ّنه «علينا أن نعرف أن هناك دوال ً
هُ دمت باسم الدين مثل أفغانستان والصومال وغيرهما».
وكشف السيسي أ ّن��ه ح�� ّذر األوروبيين قبل أشهر من
سيناريو «داعش» ،وما يحدث في العراق اليوم ،وما يم ّثله
هذا السيناريو من تهديد ومخاطر على المنطقة وبالنسبة
إلى دول الجوار ،مشدّدا ً على ضرورة التصدي لـ«داعش»
بكل قوة وحزم ،وموضحا ً أنّ «رئيس وزراء دولة مجاورة،
قال قبل أشهر إ ّنه يجب أن يعاد تقسيم المنطقة ،في إطار
ّ
المرشحة
«سايكس -بيكو» جديد ،ونحن كنا من الدول
للتقسيم».

