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ا�ستنكار عراقي لت�ضخيم �أميركا «داع�ش» وتحجيمها للح�شد

انطالق عملية ع�سكرية لتطهير الرمادي من الإرهابيين
أك��دت مصادر في بغداد انطالق
عملية عسكرية كبيرة لتطهير مدينة
ال��رم��ادي غ��رب ال��ع��راق م��ن كافة
ج��ي��وب مسلحي تنظيم «داع���ش»
المنتشرين في أطراف المدينة.
وأوض���ح أن العملية ت��ق��وم بها
ق��وات الجيش العراقي والشرطة
االتحادية والحشد الشعبي وأبناء
العشائر ،مشيرا ً إلى أن أول نجاح في
العملية كان من خالل تحرير منطقة
البوغانم شرق الرمادي .وأضاف أن
عناصر من الفرقة الذهبية التابعة
لقوات األمن تمكنت من صد هجوم
نفذه مسلحو التنظيم منطلقين من
مناطق حي الشرطة وحي األندلس.
وكان فرض حظر شامل للتجوال
في مدينة الرمادي مركز المحافظة،
وذل�����ك ب��ال��ت��زام��ن م���ع ال��ع��م��ل��ي��ة
العسكرية الكبيرة للقوات العراقية.
وق���ال ق��ائ��د ش��رط��ة األن��ب��ار ال��ل��واء
الركن كاظم الفهداوي االثنين ،نقالً
عن «السومرية نيوز» :إن «القوات
األمنية فرضت ،صباح اليوم ،حظرا ً
ش��ام�لاً ع��ل��ى ال��ت��ج��وال ف��ي مدينة
الرمادي حتى إشعار آخر» ،موضحا ً
أن «الحظر ت��زام��ن م��ع ب��دء عملية
عسكرية واسعة النطاق بمشاركة
جميع قطعات الجيش والشرطة
وبمساندة العشائر والفرقة الذهبية
وقوات الرد السريع لتحرير مناطق
مدينة ال��رم��ادي التي ينتشر فيها
التنظيم اإلرهابي».
وق��ال قائد شرطة األنبار اللواء
الركن كاظم الفهداوي إن القوات
األمنية قتلت  7عناصر من التنظيم
أث��ن��اء م��داه��م��ة منطقة البوغانم.
وأضاف الفهداوي ،أن القوات األمنية
فرضت حظرا ً شامالً على التجوال في
مدينة الرمادي حتى إشعار آخر.
من جهة أخ��رى ،أعلنت اللجنة

األمنية في مجلس محافظة ديالى،
أن األجهزة األمنية ومتطوعي الحشد
الشعبي ق��دم��وا  58ق��ت��ي�لاًَ و248
جريحا ً ثمنا ً لتحرير آخ��ر معاقل
تنظيم «داعش» في المحافظة.
وق���ال م��ص��در ف��ي اللجنة أم��س
إن «المعركة لم تكن سهلة بسبب
تضاريس األرض وتمركز تنظيم
(داع����ش) فيها وك��ث��رة ال��ع��ب��وات
الناسفة واأللغام لكن بسالة أبناء
المؤسسة األمنية والحشد الشعبي
ساهما في اختراق دفاعات التنظيم
والسيطرة على مناطق واسعة في
فترة زمنية وجيزة».
وكان قائد شرطة ديالى الفريق
الركن جميل الشمري أعلن مساء
األح��د حسم المعركة مع «داع��ش»
وتحرير آخر معاقله شمال شرقي

بعقوبة في المقدادية.
وقال الشمري إن «القوات األمنية
بالتنسيق م��ع ال��ح��ش��د الشعبي
ن���ف���ذوا  4ع��م��ل��ي��ات ع��س��ك��ري��ة في
مناطق سلسل وحنبس والتايهة،
ما أسفر عن تحرير جميع مناطق
شمال المقدادية بالكامل وقتل 150
إرهابياً».
ع��ل��ى ص��ع��ي��د آخ�����ر ،اس��ت��ن��ك��ر
م��س��ؤول��ون ع��راق��ي��ون تصريحات
ص��درت ع��ن البنتاغون االميركي
بأن جماعة «داع��ش» تراجعت عن
واح��د في المئة فقط من األراض��ي
العراقية.
وق���ال ن���واب ع��راق��ي��ون ،إن هذه
التصريحات تحمل نوايا اميركية
خبيثة بالتقليل م��ن دور ال��ق��وات
المشتركة ف��ي ط��رد «داع���ش» من

محافظتي ديالى وصالح الدين.
وأوضحوا ،ان «تقرير البنتاغون
ح��ول الحرب على «داع��ش» يفتقد
ل��ل��م��وض��وع��ي��ة وم��ح��اول��ة لضرب
ال��م��ن��ج��ز ال��ع��راق��ي» ،م��ؤك��دي��ن ان
تقرير البنتاغون ال يخدم الحملة
على تنظيم «داعش» اإلرهابي وهو
تهويل لحجمه وقوته.
وق����ال ن��ائ��ب رئ��ي��س ال��ب��رل��م��ان
ال��ع��راق��ي ال��ش��ي��خ ه��م��ام ح��م��ودي،
إن التحالف االميركي أعطى قيمة
لـ»داعش» أكثر من اهتمامه بدعم
العراق في دحر االرهاب.
كما استغرب نواب اك��راد موقف
البنتاغون ،مؤكدين أن البيشمركة
ح���ررت م��س��اح��ات ش��اس��ع��ة ق��رب
مدينة الموصل بعلم المستشارين
االميركيين.

اللجان ال�شعبية تنفي محا�صرتها وزراء و�شخ�صيات يمنية

مواجهة المتطرفين و�أزمة اليمن عنوان لقاء �أوباما بالملك �سلمان
رج��ح بين رودز ،نائب مستشار
األمن القومي األميركي أن يكون القتال
ضد المتطرفين وأزم��ة اليمن محور
لقاء الرئيس باراك أوباما مع العاهل
السعودي الجديد الملك سلمان بن
عبدالعزيز في الرياض.
وأك��د رودز من العاصمة الهندية
نيودلهي أن الملك سلمان ملتزم
ب��اس��ت��م��رار ال��ت��ع��اون م��ع ال��والي��ات
المتحدة في القضايا الثنائية المهمة.
وكان أوباما اختصر اليوم األخير
من زيارته الرسمية إلى الهند ،التي
بدأت في  25كانون الثاني ،للتوجه
اليوم إلى السعودية ،لتقديم العزاء
في الملك السعودي الراحل عبدالله بن
عبدالعزيز.
إلى ذلك ،نفت اللجان الشعبية في
اليمن التابعة لحركة انصار الله ،ما
تروجه بعض وسائل االع�لام حول
قيامها بمحاصرة بعض ال���وزراء
والشخصيات السياسية وفرض اقامة
جبرية عليهم.
وأوضحت اللجان في بيان ،أنها
قامت بحراسة الوزراء لعدة ايام بسبب
الوضع األمني المتردي ثم سحبت
عناصرها بطلب من المسؤولين.
كما نفى وزير الدفاع في الحكومة
المستقيلة اللواء محمود الصبيحي ما
ذكرته وسائل اإلعالم عن محاصرته
من قبل اللجان الشعبية.
وأك���د رئ��ي��س المكتب السياسي
لحركة انصار الله صالح الصماد ،أن
الحركة ضد حصار اي شخص او منع
اي تظاهرة.
ال��ى ذل��ك ،اقتصر اجتماع مجلس
ال��ن��واب اليمني أم���س ،ع��ل��ى هيئة
ال��رئ��اس��ة ورؤس����اء الكتل واللجان
المتخصصة بعد إرجاء جلسة مناقشة

استقالة رئيس الجمهورية الى موعد
غير معلوم.
وت��ح��دث��ت م��ص��ادر إع�لام��ي��ة عن
تراجع الرئيس هادي عن استقالته،
لكن مصادر مقربة من انصار الله،
ق��ال��ت إن ق��وى وطنية دع��ت ه��ادي
الى القبول بتعيين نائب له وتحديد
المرحلة االنتقالية كشرط للتراجع عن
االستقالة.
ه����ذا وت���ت���واص���ل ف���ي ص��ن��ع��اء
ال��م��ش��اورات ال��س��ي��اس��ي��ة للتوصل
الى تفاهمات لحل األزم��ة بعد تقديم
الحكومة والرئيس هادي استقالتهما،
ونفى المبعوث الدولي جمال بن عمر
انسحاب أي حزب من الحوار.
وفي السياق ،أرجأ مجلس النواب

اليمني جلسته الطارئة التي كانت
مقررة أمس للنظر في استقالة الرئيس
عبدربه منصور هادي إلى موعد الحق
لم يتحدد بعد.
وقالت وكالة األن��ب��اء اليمنية إن
هيئة رئ��اس��ة مجلس ال��ن��واب ق��ررت
إرج���اء الجلسة حتى يتسنى إب�لاغ
جميع األعضاء بالحضور.
وقالت مصادر برلمانية إن التأجيل
يأتي إلنضاج المشاورات بين مختلف
األط����راف السياسية للتوصل إلى
ح��ل سياسي م��ن دون ال��م��رور على
البرلمان ،مشيرة إلى أن ثمة توجها ً
يتمثل في إقناع الرئيس بالبقاء في
منصبه والبدء بتنفيذ اتفاق السلم
والشراكة.

من جهة ثانية ،استمرت المسيرات
الشعبية ف��ي تعز تنديدا ً بسيطرة
«انصار الله» على مؤسسات الدولة
وتضامنا ً مع الرئيس هادي.
وكانت  3أحزاب سياسية رئيسية
انسحبت األح���د ،م��ن المفاوضات
م��ع جماعة الحوثي إلن��ه��اء األزم��ة
السياسية في اليمن بحجة تنصل
الجماعة من وعود قطعتها في وقت
سابق ،حسب قولهم.
وتعثرت المحادثات الرامية إلنهاء
األزم����ة السياسية ف��ي ال��ي��م��ن بعد
انسحاب االح��زاب الثالثة الرئيسية
من المفاوضات مع جماعة الحوثي،
مما يثير احتمال تنامي حالة الفوضى
والعنف في البالد.

تون�س :هل تمنع الخالفات الحزبية
منح الثقة لحكومة ال�صيد؟
ات��ف��ق رؤس����اء ال��ك��ت��ل النيابية بالبرلمان
التونسي على تأجيل الجلسة المخصصة لمنح
الثقة للحكومة الجديدة التي يرأسها الحبيب
الصيد والتي كان من المفترض ان تعقد أمس
الى اليوم الثالثاء وذلك لوجود خالفات نيابية.
وع��زا رئيس لجنة النظام الداخلي بالبرلمان
التونسي محمد ال��ط��رودي ل��وك��ال��ة (تونس
اف��ري��ق��ي��ا) ل�لأن��ب��اء التأجيل ال��ى ع��دم توصل
رؤس���اء الكتل النيابية التونسية ال��ى اتفاق
ب��خ��ص��وص ال��ن��ق��اط ال��خ�لاف��ي��ة المتعلقة
بمشروع النظام الداخلي للبرلمان التونسي.
وأك��د أهمية المصادقة النيابية على النظام
الداخلي للبرلمان التونسي «ألن من دون��ه ال
يمكن عقد الجلسة الخاصة بمنح الثقة للحكومة
التونسية الجديدة التي ستخلف حكومة مهدي
جمعة الموقتة».
وفي السياق ،أعلن حزب «آفاق تونس» أمس،
إنه لن يمنح ثقته للحكومة الجديدة التي شكلها
رئيس ال��وزراء المكلف الحبيب الصيد لينضم
بذلك إلى حركة «النهضة» و»الجبهة الشعبية».
وسيكون من الصعب أن تنال الحكومة الجديدة
ثقة البرلمان اليوم الثالثاء.
وقالت ري��م محجوب ،القيادية في الحزب
إن «آف��اق تونس» قرر عدم منح الثقة لحكومة
الصيد كونها ال تمثل الفائزين في االنتخابات
البرلمانية» ،مشيرة إلى أن الحكومة ال عالقة لها
باإلصالح.

وكانت حركة «النهضة» ،ثاني أكبر األحزاب
البرلمانية في تونس ،قررت أول من أمس ،عدم
منح الثقة بحكومة الصيد التي أعلن عن تشكيلتها
الجمعة الماضي.
وقال رئيس مجلس الشورى فتحي العيادي
عقب اجتماع المجلس «نحن لن نمنح حكومة
الصيد الثقة ون��أم��ل ب��أن تعمل كتلة النهضة
بمجلس النواب على االلتزام بهذا القرار».

واعتبر العيادي أن تركيبة الحكومة «غير
منسجمة وال تتوفر على أدنى الشروط المطلوبة
وغير منسجمة مع مبادئ حركة النهضة».
وفي سياق متصل ،انتقد رئيس حزب المبادرة
الدستورية كمال مرجان في تصريح صحافي
استناد الحبيب الصيد في تشكيل حكومته إلى
راض على هذه
الكفاءات باألساس قائالً إنه «غير ٍ
التشكيلة».

مقاتلو «وحدات حماية ال�شعب» ي�سيطرون على عين العرب
أك��دت م��ص��ادر عسكرية سيطرة
«وحدات حماية الشعب» على كامل
أحياء مدينة عين العرب السورية
وتراجع عناصر تنظيم «داعش» إلى
الشريط الشرقي عند أطرافها.
وأكدت المصادر أن جيوبا ً صغيرة
لـ «داعش» ما زالت محاصرة جنوب
ش��رق��ي ال��م��دي��ن��ة .وأك���د ناشطون
سوريون أن وحدات حماية الشعب
بقيادة محمود برخدان ،تمكنت من
التقدم في أطراف حي كاني عربان،
والسيطرة على م��درس��ة تشرين،
إضافة ال��ى تقدمها في أط��راف حي
مقتلة بمدينة عين العرب (كوباني).
وخ���ل���ص ال��ن��اش��ط��ون إل����ى أن
ال��وح��دات ال��ك��ردي��ة تكون بذلك قد
سيطرت على نحو  90في المئة من
المدينة ،فيما تراجع وجود عناصر
ت��ن��ظ��ي��م «داع������ش» وان��ح��ص��ر في
الشريط الشرقي عند أطراف مدينة
عين العرب (كوباني).
إل��ى ذل��ك أعلنت م��واق��ع إعالمية
كردية ،ومئات النشطاء الكرد على
شبكات ال��ت��واص��ل االجتماعي عن
تحرير المدينة بالكامل من سيطرة
التنظيم المتشدد.
ون��ش��ر ال��ن��ش��ط��اء ص����ورا ً تظهر
مقاتلين أك���رادا ً في أحياء المدينة،
سيما األحياء الشرقية منها ،وكذلك
ص���ورا ً تظهر مقاتلين أك����رادا ً على
طريق عين العرب حلب.
وأك���دت صحيفة «ال��دي��ل��ي ميل»
البريطانية أن المقاتلين األكراد رفعوا

علم النصر على أحد أبراج الكهرباء
فوق تلة في المدينة.
وقالت الصحيفة إن «العلم الذي
رفعه مقاتلو الوحدات والبالغ طوله
 75مترا ً وبارتفاع يبلغ  200متر
يمثل نقطة تأثير قوية واستراتيجية
ضد داعش اإلرهابي».
يذكر ان المدينة الكردية وقعت
تحت حصار مقاتلي تنظيم «داعش»
ف���ي  16أي���ل���ول ،س��ي��ط��ر خ�لال��ه��ا
ال��م��س��ل��ح��ون ع��ل��ى غ���رب وج��ن��وب

ال��م��دي��ن��ة ،ب��ي��ن��م��ا واص���ل���ت ق���وات
التحالف ال��دول��ي بقيادة الواليات
المتحدة شن غاراتها على أه��داف
تابعة للتنظيم في المدينة ومحيطها.
وف��ي تشرين األول  2014دخل
مئات من قوات البيشمركة الكردية
العراقية المدينة عبر بوابة مرشد
بينار الحدودية مع تركيا ،معلنين
خوض معارك ميدانية مع مقاتلي
«داعش».
وف��ي س��ي��اق آخ���ر ،فتحت تركيا

أمس أكبر مخيم لالجئين إليواء 35
ألف الجئ سوري فروا من القتال بين
القوات الكردية ومسلحي «داعش»
ب��م��دي��ن��ة ع��ي��ن ال��ع��رب (ك��وب��ان��ي)
الحدودية.
وق���ال المتحدث ب��اس��م الوكالة
الوطنية إلدارة ال��ك��وارث ،دوغ��ان
إسكينات ،إن مخيم الالجئين يضم
مستشفيين ،و 7ع���ي���ادات طبية
وم��دارس ق��ادرة على استيعاب 10
آالف طفل.

مجل�س النواب الليبي يدر�س تن�صيب حفتر قائداً للجي�ش

انطالق الجولة الثانية من حوار جنيف
أعلن موفد مكتب اإلعالم بمجلس النواب الليبي
عبد المنعم الجراي انطالق أعمال الجولة الثانية
من مجريات الحوار الوطني بين الفرقاء الليبيين
أمس االثنين بمقر األمم المتحدة بجنيف.
وقال الجراي إن األطراف المشاركة في الجولة
األولى من الحوار وصلت أول من أمس الستئناف
هذه الجولة.
وكشف «المؤتمر الوطني ال��ع��ام» المنتهية
واليته األسبوع الماضي عن موافقة مشروطة على
المشاركة في الحوار ،إال أنه عدّل عن القرار بسبب
ما وصفه بأعمال عنف جديدة قامت بها حكومة
عبد الله الثني المدعومة من مجلس النواب.
وأعلنت «بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا»
على موقعها اإللكتروني أول من أم��س «نيتها
ال��دع��وة إل��ى انعقاد جولة ج��دي��دة م��ن الحوار
السياسي الليبي ال��ذي تيسره األم��م المتحدة
في جنيف ه��ذا األس��ب��وع ،في أعقاب مشاورات

البرلمان المغربي
يجرم االلتحاق
ّ
بتنظيمات �إرهابية
ص�����ادق م��ج��ل��س ال���ن���واب
المغربي ،على مشروع قانون
تجريم االل��ت��ح��اق بجماعات
إرهابية أو تلقي تدريبات داخل
المغرب أو خارجه ،وكذا تجريم
الدعاية لإلرهاب والتحريض
عليه.
وي��ه��دف ال��م��ش��روع الجديد
إل��ى وق��ف ال��ت��ح��اق المغاربة
بالتنظيمات اإلره��اب��ي��ة التي
تنشط بالخارج ،وعلى رأسها
ت��ن��ظ��ي��م ال���دول���ة االس�لام��ي��ة
ب��ال��ع��راق وال��ش��ام «داع���ش»
م��ن خ�ل�ال ال��ت��غ��ي��ي��رات التي
أجريت على أحكام مجموعة
ال��ق��ان��ون ال��ج��ن��ائ��ي وق��ان��ون
المسطرة الجنائية المتعلقة
بمكافحة اإلرهاب ،بهدف الحد
من سفر المغاربة للقتال في
ب��ؤر التوتر في العالم ،إذ تم
تشديد العقوبات لتصل إلى
السجن لمدة  20عاما ً «لجميع
المسؤولين عن معاهد ومدارس
الذين يوظفون مراكز المسؤولية
لتجنيد مقاتلين لمصلحة
التنظيمات اإلرهابية بالخارج
والترويج لفائدة أشخاص أو
كيانات أو تنظيمات أو عصابات
أو جماعات إرهابية».
وي��خ��ول ال��ق��ان��ون الجديد،
القضاء المغربي سلطة متابعة
كل أجنبي ارتكب عمالً إرهابيا ً
خ��ارج ال��ب�لاد شريطة دخوله
التراب الوطني.
وأكد وزير العدل والحريات
مصطفى الرميد ،أن بالده إلى
جانب دول عديدة لم تسلم من
ظاهرة االلتحاق بمعسكرات
التدريب اإلرهابية ،إذ سجلت
ت��زاي��دا ً ملحوظا ً للظاهرة في
اآلونة األخيرة من خالل إيقاف
العديد من الحاالت سواء خالل
محاولة االلتحاق ببؤر التوتر
أو بعد العودة منها.
وأض���اف أن��ه ق��دم للعدالة
 242شخصا ً بتهم تتعلق إما
االلتحاق أو محاولة االلتحاق
ببؤر التوتر أو تقديم الدعم
وال���م���س���اع���دة ل���ه���ؤالء ،وأن
العناصر ال��م��وج��ودة ف��ي بؤر
ال��ت��وت��ر بلغ م��ا ي��ق��رب 1212
وصفهم بـ «المتطوعين».
وأكد الوزير المغربي أن بالده
ستتصدى ،من خالل القانون
الجديد ،ألية محاوالت الستقرار
إرهابيين أجانب على أراضيها
ق���ائ�ل� ًا« :ال ي��م��ك��ن أن نجعل
المغرب ملجأ لإلرهابيين».

مستفيضة مع جميع األطراف الليبية».
وأوض��ح��ت« :إض��اف��ة إل��ى المسار السياسي
الرئيسي ال��ذي انطلق ف��ي مقر األم��م المتحدة
بجنيف يومي  14و 15كانون الثاني الجاري،
ويستأنف يوم االثنين  26منه ،سيجمع مسار
منفصل يبدأ الحقا ً هذا األسبوع ممثلين للمجالس
البلدية والمحلية من مدن وبلدات من جميع أنحاء
ليبيا لمناقشة تدابير بناء الثقة وسبل تنفيذها».
وأضافت أنها «تخطط للبدء في مسارات أخرى
في مرحلة الحقة».
وتشمل هذه المسارات ممثلين عن األح��زاب
السياسية والشخصيات االجتماعية والقبلية
الليبية عالوة عن الجماعات المسلحة».
على صعيد آخر ،يدرس مجلس النواب الليبي
تنصيب قائد عملية الكرامة اللواء خليفة حفتر
ق��ائ��دا ً للجيش الوطني الليبي ،فيما دع��ا وزير
الخارجية محمد الدايري المجتمع الدولي إلى

م��د جيش ب�لاده بالسالح ودع��م��ه ف��ي مكافحة
اإلرهاب.
وقال عضو لجنة اإلعالم والثقافة ومؤسسات
المجتمع المدني في المجلس النائب المنتصر
الحاسي إن «مجلس النواب ،وبعد إصدار قراره
بعودة اللواء خليفة حفتر للمؤسسة العسكرية،
يبحث تنصيبه قائدا ً عاما ً للجيش الوطني».
وأوض���ح ال��ح��اس��ي ف��ي ات��ص��ال م��ع «ب��واب��ة
ال��وس��ط» ،أن المشاورات ح��ول ترقية وتعيين
ال��ل��واء خليفة حفتر ق��ائ��دا ً عاما ً للجيش داخل
مجلس النواب لم ُتحسم بعد .كذلك ،كشف النائب
الليبي أن هناك مشاورات للدفع في اتجاه تعديل
الالئحة الداخلية للمجلس ،بحيث تكون رئاسته
دوري��ة كل ثالثة شهور ليتم تغييرها بعد ذلك.
إال أ ّنه أكد أن تغيير الرئاسة في هذا الوقت «أمر
صعب».

ال�سلطات الم�صرية تمدد حالة الطوارئ �شمال �سيناء

«هيومن رايت�س» :قتل المتظاهرين م�ستمر
دان���ت منظمة «ه��ي��وم��ن رايتس
ووتش» أمس« ،االستخدام المفرط
للقوة» من قبل الشرطة المصرية
«ضد التظاهرات السلمية» بعد مقتل
 20شخصا ً على األقل في تجمعات
نظمت في ذكرى الثورة على الرئيس
ال��س��اب��ق م��ح��م��د ح��س��ن��ي م��ب��ارك،
وأوض��ح��ت ان��ه «بعد ارب��ع سنوات
من ال��ث��ورة ،ما زال��ت الشرطة تقتل
بانتظام المتظاهرين».
وذك����رت م��دي��رة ادارة ال��ش��رق
األوسط في المنظمة الحقوقية سار
ليا ون��س��ت��ون «ب��ع��د ارب���ع سنوات
من ال��ث��ورة ،ما زال��ت الشرطة تقتل
بانتظام المتظاهرين».
وأعلنت «هيومن رايتس»« ،فيما
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي في
داف��وس لتحسين صورته الدولية
كانت ق��وات أمنه تلجأ ال��ى العنف
ض��د ال��م��ص��ري��ي��ن ال��م��ش��ارك��ي��ن في
تظاهرات سلمية ...مساء السبت
الماضي ،وقتلت شيماء الصباغ،
وهي متظاهرة في الرابعة والثالثين
من عمرها تنتمي الى حزب يساري،
بطلقات خرطوش (بندقية صيد)
اثناء تفريق الشرطة لمسيرة ضمت
بضع عشرات من االشخاص إلحياء
ذك��رى اكثر من  800مصري قتلوا
اثناء ثورة .»2011
وكانت انتهاكات الشرطة في حق
مواطنين اح��د االس��ب��اب الرئيسية
ال��ت��ي اش��ع��ل��ت غ��ض��ب المصريين
ودفعتهم الى الثورة التي اطاحت

بمبارك في عام .2011
وف����ي س���ي���اق م��ت��ص��ل ،أع��ل��ن��ت
السلطات المصرية ،تمديد حالة
ال���ط���وارئ ث�لاث��ة أش��ه��ر أخ���رى في
مناطق بشمال سيناء يتمركز بها
مسلحون متشددون.
وذك���ر ب��ي��ان ص���ادر ع��ن مجلس
ال��وزراء المصري إن التمديد لثالثة
أش��ه��ر ج��دي��دة ي��س��ري اع��ت��ب��ارا ً من
قرار اإلعالن عنه (األحد  25كانون
الثاني).

وأف��اد البيان أنه يحظر التجوال
في المنطقة المحددة طوال مدة إعالن
حالة الطوارئ من الساعة السابعة
مساء وحتى الساعة السادسة من
صباح ال��ي��وم التالي وإل��ى إشعار
آخر.
يذكر أن الحكومة المصرية فرضت
حالة الطوارئ بالمنطقة للمرة األولى
في تشرين األول بعد مقتل  33جنديا ً
ف��ي ه��ج��وم للمتشددين استهدف
قوات الجيش في شمال سيناء.

الداخلية الم�صرية تطلق �سراح نجلي مبارك
أعلن وزي��ر الداخلية المصري ال��ل��واء محمد
ابراهيم في مؤتمر صحافي أم��س اط�لاق سراح
نجلي الرئيس األسبق حسني مبارك ،جمال وعالء،
تنفيذا ً لقرار قضائي ب��االف��راج عنهما على ذمة
القضية.
وقال الوزير ان جمال وعالء مبارك «تم اطالق
سراحهما وهما اآلن طليقان» ،لكنه رفض االجابة
عن س��ؤال حول توقيت اط�لاق سراحهما مكتفيا ً
بالقول« :ماذا يهمكم في توقيت» االفراج عنهما.
وكانت صحيفة االهرام الرسمية قالت إن نجلي
الرئيس المصري االسبق غادرا سجنهما الجمعة
في انتظار محاكمة جديدة.
وق��ررت محكمة الجنايات المصرية الخميس
الماضي إطالق سراح جمال وعالء مبارك على ذمة
قضية يواجهان فيها اتهامات باختالس اكثر من
 10ماليين يورو من األموال العامة.
وصدر قرار المحكمة بعد انقضاء الفترة القصوى
القانونية للحبس االحتياطي للمتهمين.

وك��ان��ت محكمة النقض ألغت ف��ي  13كانون
الثاني الجاري حكما ً سبق ص��دوره عن محكمة
الجنايات بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 4
سنوات لكل منهما وقررت اعادة محاكمتهما امام
دائرة اخرى في المحكمة نفسها.
وقضت محكمة النقض في الجلسة نفسها بإلغاء
حكم بالسجن ثالث سنوات صدر بحق الرئيس
السابق حسني مبارك في القضية نفسها.
وقالت وسائل االعالم الرسمية نقالً عن مصادر
امنية ب��وزارة الداخلية ،ان ق��رار محكمة النقض
بإعادة محاكمة مبارك في قضية القصور الرئاسية
ال يعني االفراج عنه على الفور.
اال ان محامي مبارك ( 86سنة) فريد الديب
قال لـ»فرانس برس» في قاعة المحكمة ان موكله
كان «انهى قبل اي��ام» حكم السجن ثالث سنوات
في القضية لكنه «يبقى في مستشفى المعادي
(العسكري في القاهرة) وسيظل هناك» ألنه يعاني
من متاعب صحية.

