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الأ�سد للحكومة الجديدة :مكافحة الإرهاب و�إعادة الإعمار تحديات �سورية المقبلة

القوات العراقية تفك ح�صار �آمرلي وتدخلها ...وانهيار تام لعنا�صر «داع�ش»

عرفات :المعار�ضة تريد حكومة وحدة وطنية
ابراهيم :الحكومة تجدد الثقة بالعدد الأكبر من �أع�ضائها

الجبوري :م�شاكل ت�شكيل الحكومة العراقية انتهت
أع��ل��ن رئ��ي��س م��ج��ل��س ال��ن��واب
ال��ع��راق��ي سليم ال��ج��ب��وري إن��ه��اء
ال��م��ش��اك��ل ال��ت��ي تتعلق بتشكيل
الحكومة ،مبينا ً أن الكابينة الوزارية
ستقدم خالل األسبوع الحالي ،فيما
لفت إلى أن البرلمان سيستضيف
وزي���ر ال��م��ال وك��ال��ة ص��ف��اء الدين
الصافي األسبوع المقبل لمناقشة
ال��م��وازن��ة ال��م��ال��ي��ة ومستحقات
المحافظات لألشهر المتبقية.
وقال الجبوري في مؤتمر صحافي
إن «المشاكل التي تتعلق بتشكيل
الحكومة انتهت ،وستقدم الكابينة
الوزارية خالل األسبوع الحالي»،
الفتا ً إلى «أننا نمثل العراق وليس
جهة معينة».
ودع���ا ال��ج��ب��وري إل��ى «ض���رورة
تحقيق الوحدة والعمل المؤسساتي
وال���ت���ع���اون م���ن أج���ل ال���ع���راق»،
مؤكدا ً أن «البرلمان سيستضيف
وزي���ر ال��م��ال وك��ال��ة ص��ف��اء الدين

دمشق – سعد الله الخليل
أكد الرئيس السوري بشار األسد
أن أولى التحديات أمام الحكومة
والتي تهم المواطن بشكل أساسي
الحرب ضد التنظيمات اإلرهابية،
ولفت إلى أهمية إعادة اإلعمار إن
كان في المناطق التي استتب األمن
فيها بعد تطهيرها من االرهابيين
أو العشوائيات.
وط��ال��ب األس��د خ�لال اجتماعه
بالحكومة الجديدة عقب أدائها
القسم الدستوري برئاسة الدكتور
وائل الحلقي الحكومة ،بأن تقدم
رؤية جديدة وتبحث عن سلبيات
المرحلة السابقة وتتالفاها على
رغم الظروف التي تمر بها البالد
وم��واص��ل��ة ال��ب��ح��ث ع��ن السبل
الكفيلة بضمان اس��ت��م��رار تدفق
المواد والخدمات األساسية ودعم
القطاعات التي ك��ان لها دوره��ا
المميز في صمود سورية .وشدد
ع��ل��ى إي��ل�اء األخ��ل�اق والعملية
التربوية والثقافية االهتمام الالزم
لتطويرها وت��ج��اوز منعكسات
األزمة على األجيال المقبلة والعمل
على تحقيق تنمية متوازنة بين
ال��ري��ف وال��م��دي��ن��ة وال��س��ع��ي إلى
تحقيق العدالة ومنع االحتكار
وضبط األس��ع��ار ومكافحة تجار
األزمة.
وطالب األسد الحكومة بالحسم
ف��ي مكافحة ال��ف��س��اد ومحاسبة
الفاسدين وع��دم تجاوز القانون
س��وا ًء من أجل مصلحة شخصية
أو لتحقيق رغبات الغير والتركيز
ع��ل��ى اإلص��ل�اح اإلداري وآل��ي��ات
التشريع.
وي��ذك��ر أن الحكومة الجديدة
ضمت  29وزي��را ً يتولون حقائب
وستة «وزراء دول��ة ،فيما غابت
المعارضة عن التشكيلة الحكومية،
واحتفظ نائب رئيس الوزراء وزير
الخارجية وليد المعلم بمنصبه،
كما احتفظ وزراء الدفاع العماد
فهد الفريج والداخلية إبراهيم
الشعار والعدل نجم حمد األحمد
واألوق���اف محمد السيد واإلع�لام
ع��م��ران الزعبي والكهرباء عماد
محمد ديب خميس وه��زوان الوز
وزي��ر التربية ،واحتفظ بشؤون
الرئاسة منصور عزام.

الرئيس األسد خالل لقائه بالحكومة الجديدة

المعارضة ال جديد

انضم إلى الحكومة  10وزراء
ج��دد ي��ت��ول��ون ح��ق��ائ��ب ال��ت��ج��ارة
الداخلية واالت��ص��االت والصحة
والموارد المائية والنقل واإلسكان
واالقتصاد والتجارة الخارجية،
وأحدثت وزارة التنمية اإلداري��ة
تسلمها الدكتور حسان النوري
وه��و أح��د المرشحين الخاسرين
ف��ي االن��ت��خ��اب��ات الرئاسية أم��ام
الرئيس األسد.
ورأى ال���ق���ي���ادي ف���ي ح��زب
اإلرادة الشعبية عالء عرفات أن
التشكيلة الحكومية السورية أتت
تعبيرا ً عن استمرار السياسات
المتبعة من قبل النظام السياسي
ال��ح��اك��م ف��ي س���وري���ة .وأض���اف
ف��ي ح��دي��ث��ه لصحيفة «ال��ب��ن��اء»
إن ال��م��ؤش��رات ت��ؤك��د السير في
االستراتيجيات المطروحة نفسها
في الجانب السياسي واالقتصادي
االج��ت��م��اع��ي ،ول��ذل��ك غ��اب��ت عنها
المعارضة التي تريد تغييرا ً شامالً

في السياسات وآلية إدارة األزمة
بجوانبها السياسية واالقتصادية
واالجتماعية.
وتابع عرفات« :المعارضة تريد
السير نحو حكومة وحدة وطنية
والذهاب نحو حل سياسي لألزمة
السورية ،لذلك لم يكن هناك أي
م��ج��ال للمشاركة ف��ي التشكيلة
الحكومية».
وط���ال���ب ع���رف���ات ال��ح��ك��وم��ة
الجديدة بفتح الطريق في المرحلة
المقبلة أمام حكومة حوار وطني
شامل تسهم بحل األزمة السورية
وإح��داث انعطاف في السياسات
االقتصادية االجتماعية التي تدار
بما يحقق ف��وائ��د ومصالح كبار
رجال النهب في االقتصاد السوري
واالهتمام بإرضاء الجمهور الذي
أصبح بمنتهي ال��ب��ؤس ،واعتبر
عرفات أن التغيرات تعكس وثبات
الوجوه يعكس ثبات السياسات
وبالتالي التشكيلة الحكومية
منطقية في ظل الوضع السياسي
القائم حالياً.

الأردن ي�ؤكد دوره في التحالف الدولي
للحرب على داع�ش قبل زيارة كيري
عمان ـ محمد شريف الجيوسي
رفض مصدر رسمي تأكيد أو نفي معلومات تقول إن
«األردن و 7دول أخرى ،ستشكل تحالفا ً دوليا ً ضد داعش».
ونقلت شبكات مواقع الكترونية عن المصدر قوله إن أي
معلومات حول أي دور لألردن في هذا التحالف «سيعلن
في الوقت والطريقة المناسبين».
يذكر أن األردن ،سيكون أحد المحطات التي ستشملها
زيارة كيري األسبوع المقبل إلى المنطقة ،بحسب ما أكد

مصدر دبلوماسي.
وسيرافق كيري وزي��ر الدفاع األميركي تشك هيغل،
وتستهدف الجولة بحسب األميركيين تطوير الدعم لهذا
التحالف الدولي «بين الدول المهددة بشكل مباشر» من
تنظيم «داعش».
وف��ي السياق ذات��ه ،اقتصر إع�لان البنتاغون زي��ارة
هيغل للمنطقة ،على اإلشارة إلى أنها تتضمن زيارة تركيا
األسبوع المقبل ،بعيد قمة الناتو في المملكة المتحدة
الخميس المقبل .

بعروض الستضافة هذا التمرين،
ولكن اللجنة التحضيرية للمنظمة
ق���ررت إج���راء التمرين ف��ي األردن
تقديرا ً للعرض ال��ذي قدمه وال��ذي
يستجيب فنيا ً لحاجات المنظمة».
وأضاف عبد الحميد أن التفتيش
الموقعي هو آخر مرحلة من مراحل
ن��ظ��ام التحقق وال��ب��ره��ن��ة التابع
لمنظمة حظر التجارب النووية،
وق��ي��م��ة ه����ذه اآلل���ي���ة أن��ه��ا تمكن

منهجية خطاب القسم

رأى المحلل السياسي ثائر
إبراهيم أن حكومة الحلقي أتت
استنادا ً لمرحلة سابقة وتتابع
ملفات بالغة األهمية بحاجة إلى
متابعتها في ظل فترة ال ينكر أحد
صعوبتها على الدولة السورية،
وأض������اف إب���راه���ي���م لصحيفة
«البناء»« :ربما رأت القيادة أن
إب��ق��اء ال����وزراء الممسكين بتلك
الملفات أفضل لإلنجاز» ،وتابع
إب��راه��ي��م« :أي حكومة سيكون
خطاب قسم الرئيس بشار األسد
المرتكز الرئيس ألدائها ،بما يلبي
حاجات المواطن السوري ويحفظ
سيادة الدولة السورية».
واع��ت��ب��ر إب��راه��ي��م أن الرئيس
األس���د أس��س ف��ي خ��ط��اب القسم
طريق عمل الحكومة السورية
وال��م��ن��ه��ج��ي��ة ال��ت��ي ت��ح��دد عمل
الجميع ض��م��ن ال��دول��ة حكومة
وشعبا ً وتشجيع والتشاركية
بين المواطن وال��دول��ة ،بحيث ال

يطغى أي طرف على اآلخر.
وحول غياب مشاركة المعارضة
في الحكومة قال إبراهيم« :فكرة
ال����ح����وار م���ع ج��م��ي��ع األط�����راف
السياسية من دون استثناء أي
ط���رف س��ي��اس��ي أو أي شريحة
باستثناء المنشق وال��م��ت��أم��ر»
وت��اب��ع« :غ��ي��اب ال��م��ع��ارض��ة عن
الحكومة ال يعني االستغناء عنها
في مفاصل الدولة األخ��رى التي
ت��ش��ارك ب��ه��ا س����واء ف��ي مجلس
الشعب أو باقي اإلدارات».
وع��ن إم��ك��ان ح��ل الحكومة في
ح��ال حصول توافقات سياسية
جديدة ق��ال« :الظاهر في تشكيل
الحكومة تجديد الثقة بالعدد
األك��ب��ر م��ن أع��ض��اء الحكومة بما
يوحي ألي مراقب أنها استمرار
للمعالجة السابقة كمجموعة
مسائل أساسية ضرورية ملحة
وسيتوقف عمر الحكومة على
تلبيتها وبالتالي حلها فور انتهاء
تلك الملفات لتواكب صفحة جديدة
من تاريخ سورية».

فال�ش

 ...وي�ست�ضيف تمرين ًا ميداني ًا
لمنظمة حظر التجارب النووية
يستضيف األردن تمرينا ً ميدانيا ً
متكامالً في تشرين الثاني وكانون
األول المقبلين ،ت��ج��ري��ه اللجنة
التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر
الشامل للتجارب النووية لمحاكاة
عمليات التفتيش الموقعي.
وق��ال المساعد الخاص لألمين
التنفيذي للجنة التحضيرية خالد
عبد الحميد في حوار مع إذاعة األمم
المتحدة« :إن هناك دوال ً عدة تقدمت

المفتشين من السفر إل��ى بقعة ما
م��ن األرض وإج����راء ت��ج��ارب على
الطبيعة باستخدام ع��دد كبير من
التقنيات واألج��ه��زة الفنية التي
تمكنهم من تح ّري وبرهنة والتأكد
من حقيقة واح��دة ،وه��ي هل هناك
شبهة أو ما يدل على حدوث تفجير
نووي أم ال؟ وقال« :إن التفتيش هو
واحد من األساليب التي تنص عليها
االتفاقية».

مقطع م�ؤلم...
كيف �أ�صبح حي ال�شجاعية في غ ّزة؟
ص ّور من الجو حزيناً ،وكأنه كبر
يظهر حي الشجاعية بفيديو ُ
مئات األعوام في أيام معدودة.
الدمار ال��ذي لحق بالحي الضخم ال يمكن أن ينسى ،وتبدو
المشاهد وكأن حربا ً عالمية ثالثة جرت هناك ،ويتبادر إلى الذهن
سؤال ال يحتاج إلجابة ،أين البشر؟ أين فلسطينيو الحي الذي
أصبح مجرد أنقاض وأبنية مهدمة تشهد على همجية «إسرائيل»
وعلى حياة سابقة كانت تعشش بين جدرانه؟.
وح��ي الشجاعية هو أكبر أحياء مدينة غ��زة ،وينقسم إلى
قسمين الشجاعية الشمالية (إجديدة) والشجاعية الجنوبية
(التركمان) ،وكان يسكنه أكثر من  250ألف نسمة.
حتى أن اسمه «الشجاعية» أتى نسبة للقائد «شجاع الكردي»
الذي استشهد في إحدى المعارك بين األيوبيين والفرنجة عام
.1239
ويعمل معظم سكانه بالصناعات الخفيفة وال��زراع��ة ،كما
يمتاز بأنه منطقة تجارية فيها كل األشكال التجارية والورش،
وبه مقبرة الشهداء وبه أكبر منطقة صناعية في غزة ،بحسب
الصحافي الفلسطيني عبدالسالم أبوعسكر.
وك��ان حي الشجاعية قاعدة لفدائيي مصطفى حافظ منذ
ث��ورة  23حزيران  1952الذين أرعبوا االحتالل في بداياته،
وشكلوا بدايات المقاومة المسلحة عبر تسللهم للمستوطنات
«اإلسرائيلية» ،بهدف االستطالع وجمع المعلومات.
وشهد حي الشجاعية مولد القائد معين بسيسو شاعر الثورة
الفلسطينية ،ومفجر انتفاضة آذار .1955
كما شهد بداية النقاشات األول��ى لتشكيل منظمة التحرير
الفلسطينية وجيش التحرير الفلسطيني وأكبر تجمع للوطنيين
والتقدميين ومولد الجبهة الوطنية المتحدة عام .1967

الطيران الحربي الليبي يق�صف مواقع م�سلحين في درنة

ع�شرات القتلى و�آالف النازحين في بنغازي وطرابل�س
قصفالطيرانالحربيالليبي،مواقعمسلحين
في درنة شرق ليبيا ،فيما سقط عشرات القتلى
من جماعة «أنصار الشريعة» في بنغازي بعد
اشتباكات مع الجيش الوطني .وأفادت مصادر
أمنية أن المواقع التي قصفت تحوي مخازن
أسلحة تابعة لعناصر م��ن تنظيم القاعدة.
ولم توضح المصادر حجم الخسائر البشرية
والمادية جراء القصف ،في وقت ذكرت منظمات
حقوقية محلية أن أكثر من  50ألف عائلة نزحت
أو هجرت من العاصمة طرابلس بسبب تفاقم
العنف والخوف من القتل والخطف.
وأوض��ح��ت المصادر أن «ع��دد القتلى في
صفوف أنصار الشريعة ومجلس ثوار بنغازي
وصل إلى  70قتيالً بعد االشتباكات» ،وأضافت
أن «الجيش الوطني يقوم بتمشيط طريق
بوهادي وسيدي منصور بعد طرد الميليشيات
منها في مسعى إلى حماية قاعدة بنينا الجوية
التي يسيطر عليها الجيش الليبي الوطني».

إدانة حقوقية

الصافي لمناقشة الموازنة العامة
ومستحقات المحافظات لألشهر
المتبقية» .وأض��اف أن «البرلمان
سيعقد ل��ق��اء م��ع رؤس���اء مجالس
المحافظات والمحافظين لالستماع
ل��م��ق��ت��رح��ات��ه��م وال��م��ش��اك��ل ال��ت��ي
تعترض عمل محافظاتهم» .وكان
وف���د م��ن أع��ض��اء مجلس ال��ن��واب
العراقي برئاسة رئيس البرلمان
سليم الجبوري وص��ل أم��س ،إلى
محافظة بابل ،وعقد اجتماعا ً مغلقا ً
م��ع م��س��ؤول��ي ال��م��ح��اف��ظ��ة لبحث
أوضاع المدينة.
على صعيد العمليات العسكرية،
أعلن الناطق باسم مكتب القائد
العام للقوات المسلحة العراقية
الفريق قاسم عطا أن القوات األمنية
وتجمعات الحشد الشعبي فكت
الحصار الذي فرضه تنظيم «الدولة
اإلسالمية» ودخلت ناحية آمرلي.
وقال عطا في تصريح األحد 31

آب إن «ط�لائ��ع ال��ق��وات العراقية
دخلت إل��ى آمرلي من محور قرية
حبش جنوب المدينة ،فيما ال تزال
تتقدم قواتنا من ثالثة محاور أخرى
وال تزال االشتباكات عنيفة».
من جهة أخرى ،أكد مدير ناحية
سليمان بيك المجاورة أن «الجيش
والشرطة والحشد الشعبي ،دخلوا
ناحية آمرلي وفكوا الحصار عن
األهالي الموجودين بعد أن اشتبكوا
م��ع المسلحين ال��ذي��ن يحاصرون
الناحية» .وأضاف مدير الناحية أن
«عناصر الدولة اإلسالمية أصبحت
بين قتيل وجريح ،فيما ف ّر اآلخرون
وأصبحت آمرلي محررة».
ي��ذك��ر أن آم��رل��ي ال��واق��ع��ة على
بعد  160كم شمال بغداد صمدت
أم��ام م��ح��اوالت التنظيم المتشدد
الحتاللها منذ  84يوماً ،على رغم
قطع المياه والطعام وتطويقها من
جميع المنافذ.

وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان

المسلحة المذكورة باعتبار أن الجرائم التي
يرتكبونها تصنف كجرائم ضد اإلنسانية وجرائم
ح��رب ،بما فيها التهجير القصري ومحاصرة
المدن والخطف والقتل واالعتداء على المدنيين
وعلى األحياء المدنية .وفقا ً للقرارات األممية
وات��ف��اق��ات جنيف األرب���ع المتضمنة حماية
المدنيين وقت النزاعات المسلحة ،ومنها على
سبيل المثال حرمة ُمهاجمة األهالي وتدمير
المساكن والقصف».

نزوح اآلالف

عن إدانتها واستنكارها لما سمته الحصار
واالس��ت��ه��داف ال ُممنهج للمدنيين في مناطق
ورشفانة.
ودانت اللجنة في بيان أعمال الخطف والقتل
والتعذيب على الهوية االجتماعية ألهالي
ورشفانة من قبل المجموعات ال ُمسلحة التابعة
لـ«غرفة ثوار ليبيا».

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان أن
ما يحدث «خرق لكل األعراف والمواثيق الدولية
المعنية بحماية وتعزيز حقوق اإلنسان وانتهاك
لميثاق األم��م المتحدة وال��ق��ان��ون اإلنساني
الدولي».
وطالبت اللجنة مجلس النواب بـ«القيام
ب��إج��راءات شرعية حيال ق��ادة المجموعات

وبالتوازي ،ذكرت منظمات حقوقية محلية
أن أكثر من  50ألف عائلة نزحت أو هجرت من
العاصمة طرابلس ،بسبب تفاقم العنف وسط
مخاوف من تجدد القتال بين الكتائب الليبية
المسلحة ال��ذي استمر أسابيع وتسبب في
خسائر بشرية ومادية قاسية.
وأش��ارت أرق��ام رسمية حديثة ص��ادرة عن
مجلس طرابلس المحلي إل��ى أن ع��دد األسر
النازحة من العاصمة بلغ أكثر من  50ألفاً ،منذ
بدء االشتباكات في حزيران الماضي.

القوات العراقية خالل توجهها إلى آمرلي لفك حصارها

«البي�شمركة» توقف تقدمها في حمرين
بانتظار كا�سحات �ألغام �أميركية
كشفت مصادر أمنية مطلعة في محافظة ديالى عن
توقف تقدم قوات البيشمركة باتجاه المناطق التي يسيطر
عليها تنظيم «داعش» ضمن حوض حمرين شمال شرقي
بعقوبة بانتظار قدوم كاسحات ألغام أميركية حديثة،
فيما أكدت قيام التنظيم تحويل أحياء وشوارع كاملة إلى
فخاخ بمصائد القتل الموجهة.
وأوضحت المصادر ،أن «قوات البيشمركة المرابطة في
ناحيتي السعدية وجلوالء ضمن ما يعرف بحوض حمرين
( 60كم شمال شرقي بعقوبة) أوقفت منذ السبت تقدمها
باتجاه نقاط التماس الرئيسة مع تنظيم داعش نظرا ً إلى
تفخيخ أغلب الطرق بالعبوات الناسفة واأللغام األرضية
بشكل قد ي��ؤدي إل��ى زي��ادة ف��ات��ورة الخسائر البشرية
للبيشمركة في حال تقدمت نحو األمام».
وأضافت المصادر أن «القيادة األميركية وافقت على

دعم قوات البيشمركة بكاسحات ألغام متطورة استجابة
لطلبها تقدمت به منذ أسابيع لمعالجة العبوات واأللغام
التي ينصبها «داع���ش» في الطرق المؤدية إل��ى نقاط
التماس في المدن والبلدات التي يسيطر عليها في ديالى
والموصل» ،الفتة إلى أن «قوات البيشمركة تنتظر قدوم
الكاسحات لبدء ساعة الصفر في تحرير مناطق حوض
حمرين».
من جهة أخ��رى ،ع ّد المراقب األمني م��روان الجبوري
«لجوء داعش إلى أسلوب تفخيخ الطرق ونصب األلغام
األرضية باعتباره ذي ق��درة فعالة في إيقاع الخسائر
في صفوف القوات المهاجمة سواء أكانت من الجيش أم
من الشرطة أو البيشمركة» ،الفتا ً إلى أن « 60في المئة
من خسائر القوات األمنية بمختلف تسمياتها هي بفعل
العبوات واأللغام وفق المعلومات المتوافرة».

بتهمة �إهانة حاكم البحرين

اعتقال النا�شطة مريم الخواجة
أحيلت الناشطة الحقوقية مريم
ال��خ��واج��ة على النيابة العامة
ووجهت
(الخليفية) في البحرين
ّ
إل��ي��ه��ا ت��ه��م ث��ل�اث ،وه���ي إه��ان��ة
حاكم البحرين عيسى الخليفة
عبر وسائل االتصال االجتماعي،
وال��دع��وة إل��ى حملة المطلوبين
للعدالة ،واالعتداء على شرطية.
وق��ال معهد البحرين للحقوق
وال��دي��م��ق��راط��ي��ة ( )BIRDب��أن
الخواجة أُبلغت من قبل سلطات
سحبت منها
األم��ن الخليفي أنها ُ
الجنسية البحرينية ،إال أنها نفت
للسلطات وجود دليل على ذلك.
وأب���دى المعهد ف��ي ب��ي��ان أول
من أمس ،قلقه البالغ من اعتقال
ال��خ��واج��ة ،وق���ال ب���أن ذل���ك يعد
مخالفة صريحة لإلعالن العالمي
لحقوق اإلن��س��ان بشأن االعتقال
التعسفي وحرية التنقل.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،دان م��رك��ز
الخليج لحقوق اإلن��س��ان «ع��دم
السماح لمديرته المشاركة مريم
ال��خ��واج��ة ب��ال��دخ��ول إل��ى بلدها
البحرين» .واعتبر المركز في بيان
أن ه��ذا المنع «يشكل ج���زءا ً من
نمط مستمر يتضمن االستهداف

الناشطة البحرينية
المنهجي لمدافعي حقوق اإلنسان
من قبل حكومة البحرين».
وكانت السلطات البحرينية قد
اعتقلت الخواجة ل��دى وصولها
إل��ى مطار المنامة مساء السبت
الماضي.
وأك�����دت خ��دي��ج��ة ال��م��وس��وي
وال�����دة م��ري��م أن اب��ن��ت��ه��ا (27
سنة) أبلغتها أنها ستمثل أمام
المحكمة ،مشيرة إل��ى أن مريم،

التي تحمل الجنسيتين البحرينية
وال��دن��م��ارك��ي��ة ،ك��ان��ت ع��ائ��دة من
الدنمارك.
الجدير بالذكر أن مريم هي مديرة
م��رك��ز الخليج لحقوق اإلن��س��ان
الذي لديه مكتب في بيروت وآخر
في كوبنهاغن ،وهي ابنة الناشط
عبد الهادي الخواجة المعتقل في
البحرين منذ عام  2011والمضرب
عن الطعام حالياً.

ال�سجن الم�ؤبد لمر�شد الإخوان في م�صر
أك��دت مصادر قضائية أن محكمة مصرية قضت
بمعاقبة مرشد جماعة اإلخ���وان المسلمين محمد
بديع وسبعة آخرين بالسجن المؤبد ،بتهم من بينها
التحريض على القتل خ�لال احتجاج عنيف عقب
اإلطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي العام الماضي.
وحكم على بديع ب��اإلع��دام والسجن المؤبد في
قضيتين آخريين في إطار سلسلة من المحاكمات التي
طاولت العديد من قادة ومؤيدي اإلخ��وان المسلمين
بعد عزل مرسي المنتمي للجماعة .وأضافت المصادر
أن محكمة جنايات الجيزة برئاسة القاضي محمد
ناجي شحاتة حكمت أي��ض�ا ً ب��إع��دام ستة متهمين
غيابيا ً.
تعود القضية إلى يوم  22تموز العام الماضي عندما
اندلعت احتجاجات عنيفة أم��ام مسجد االستقامة
بالجيزة وأسفرت عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة
 21آخرين.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات عديدة من بينها
«القتل وال��ش��روع في القتل والتحريض على القتل
وحيازة أسلحة».
وق���ررت المحكمة ف��ي  19ح��زي��ران إح��ال��ة أوراق
بديع وبقية المتهمين على مفتي الجمهورية تمهيدا ً
إلصدار حكم بإعدامهم ،لكن المفتي رفض تأييد حكم
اإلع��دام «لعدم كفاية األدل��ة» .وأع��اد القاضي أوراق
القضية للمفتي مرة أخرى في السابع من آب وطالبه
بإعادة النظر في تقريره بشأن القضية .ورأي المفتي
استشاري.
ومن بين قيادات جماعة اإلخوان التي حكم عليها
بالمؤبد أول م��ن أم��س ،محمد البلتاجي وعصام
العريان إضافة إلى باسم عودة وزير التموين األسبق
في عهد مرسي .وحكم على عاصم عبد الماجد القيادي
بالجماعة اإلسالمية باإلعدام غيابياً.
والحكم قابل للطعن أمام محكمة النقض.

