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غوتيريش: عملية السالم السورية غوتيريش: عملية السالم السورية 
وصلت إلى مرحلة مهمة بعد سوتشيوصلت إلى مرحلة مهمة بعد سوتشي

ــالم السورية وصلت إىل  قال األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش أن عملية الس
مرحلة مهمة بعد عقد مؤتمر الحوار الوطني يف سوتيش.

وأشار غوترييش، خالل مؤتمر صحفي عقد أمس إىل موافقة املشاركني يف مؤتمر سوتيش 
عىل تشكيل لجنة دستورية برعاية األمم املتحدة وبما يتوافق مع قرار مجلس األمن 2254.

ــن الحكومة  ــكل، عىل األقل، م ــة يجب أن تش ــذه اللجن ــم بأن مثل ه ــاك تفاه ــال: "هن وق
ــوريني واملجتمع املدني  ــرباء الس ــورية يف جنيف، والخ ــة يف املحادثات الس ــيل املعارض وممث
ــات العرقية  ــتتضمن أيضا تمثيال كافيا من املكون ــاء. وس ــائر والنس ــتقلني وقادة العش واملس

والدينية يف سوريا".
ــة وصالحياتها وقواعد  ــاق األخري حول والية اللجن ــر أكد  عىل أن االتف ــاف أن املؤتم وأض
ــا األمم املتحدة يف  ــل إليها يف املحادثات التي تقوده ــيتم التوص ــا ومعايري االختيار، س عمله

جنيف.
وتابع األمني العام أن مبعوثه الدويل إىل سوريا ستيفان دي ميستورا سيعمل انطالقا من 
ــوتيش عىل تحقيق الهدف املشرتك، وهو التطبيق الكامل لقرار مجلس األمن  نتائج مؤتمر س

2254 وإعالن جنيف.
ــية  ــوية السياس ــار التس ــق تحقيق التقدم عىل مس ــش إىل رضورة أن يراف ــا غوتريي ودع

للرصاع يف سوريا، إحراز تقدم عىل األرض.

الداخلية المصرية: ضبط إخوان الداخلية المصرية: ضبط إخوان 
خططوا إلفشال االنتخابات الرئاسيةخططوا إلفشال االنتخابات الرئاسية

ــت مخططا لجماعة اإلخوان  ــت وزارة الداخلية املرصية، أمس، أنها أحبط أعلن
ــية يف مارس  ــاد االنتخابات الرئاس ــا مرص إرهابية)، إلفس ــلمني (التي تصنفه املس

املقبل.
ــدت  ــي رص ــن الوطن ــاع األم ــات قط ــان، أن "معلوم ــة يف بي ــت الداخلي وأوضح
ــداد للقيام بأعمال  ــاع تنظيمي لإلع ــادات الجماعة عقد اجتم ــزام عدد من قي اعت
ــذوا من أحد  ــية"، مضيفة أنهم "اتخ ــرتة االنتخابات الرئاس ــغب وعنف خالل ف ش
ــيم طرطري ثان املنصورة، مقرا لعقد  ــارع أحمد كامل تقس األوكار الكائنة عند 16 ش

اجتماعاتهم التنظيمية".
وأضافت الداخلية يف بيانها: "باستهداف االجتماع التنظيمي املشار إليه عقب 
ــط القيادي اإلخواني، فتحي عبد الحميد  ــتئذان نيابة أمن الدولة العليا تم ضب اس

حسني و4 من كوادر الجماعة".
ــغ 2000 دوالر  ــني) عىل مبل ــرث بحوزتهم (املتهم ــه "ع ــة إىل أن ــارت الداخلي وأش
ــيارة هيونداى  ــر، وس ــاز كمبيوت ــرصي، فضال عن جه ــه م ــف جني ــي، و41 أل أمريك

ماتريكس، وأوراق تحتوي عىل مخططات الجماعة خالل املرحلة املقبلة".

الجيش العراقي يبدأ مرحلة تطهير الجيش العراقي يبدأ مرحلة تطهير 
األنبار من داعشاألنبار من داعش

بغداد/
ــعة لصحراء  ــالق عملية تطهري واس ــش العراقي، أمس، انط ــت قيادة الجي أعلن
ــعودية غربي املحافظة للقضاء عىل بقايا تنظيم داعش  األنبار باتجاه الحدود الس

اإلرهابي فيها.
ــن "محمود الفالحي" يف ترصيح صحفي:  ــال قائد عمليات األنبار اللواء الرك وق
ــد العشائري وقوات الحدود بإسناد من طريان  إن قطعات الجيش والرشطة والحش
ــري صحراء  ــعة لتطه ــاح أمس، بعملية واس ــدويل، بدأت صب ــف ال ــش والتحال الجي

األنبار باتجاه الحدود العراقية السعودية.
ــش ومضافاتهم يف  ــئ داع ــري مخاب ــدف اىل تدم ــة ته ــي أن العملي ــع الفالح وتاب

الصحراء الغربية لألنبار باتجاه الحدود العراقية السعودية.
ــن عنارص داعش  ــأ إليها اعداد م ــعة لج ــراء األنبار الغربية الواس ــران صح يذك
ــا تواصل القوات األمنية  ــدن املحررة يف املحافظة، فيم ــي بعد هروبهم من امل االرهاب

مطاردة هؤالء االرهابني للقضاء عليهم.

العموم البريطاني يطالب بإلغاء زيارة بن سلمان للندنالعموم البريطاني يطالب بإلغاء زيارة بن سلمان للندن

"الحركة المدنية“ في مصر تعرب عن قلقها من تحذير السيسي للمعارضة"الحركة المدنية“ في مصر تعرب عن قلقها من تحذير السيسي للمعارضة

بسبب الحرب على اليمن:بسبب الحرب على اليمن:

بعد خطابه األخير:بعد خطابه األخير:

لندن/ وكاالت
ــوم  ــس العم ــا يف مجل ــع 17 نائب  وق
ــزاب  األح ــف  مختل ــن  م ــي  الربيطان
ــة الوزراء ترييزا  عريضة تطالب رئيس
ــري "محمد بن  ــارة األم ــاي بإلغاء زي م
ــني ويل العهد  ــدن، محمل ــلمان" للن س
ــؤولية االنتهاكات التي  السعودي مس
وصفوها بالخطرية خالل الحرب التي 

يشنها عىل اليمن.
ــىل العريضة ويل  ــم املوقعون ع واته
ــعودي بصفته وزيرا للدفاع  العهد الس
بممارسة انتهاكات وصفوها بالخطرية 
ــنها عىل اليمن  خالل الحرب التي يش
ــانية  ــة إنس أزم ــوب  ــا أدى إىل نش مم

كبرية.
ــن  م ــرث  أك إن  ــة  العريض ــب  وبحس
ــذت يف  ــي نف ــات الت ــن اإلعدام %70 م
ــلم ويل العهد  ــعودية تمت بعد تس الس

السعودي مسؤولياته.
ــة قطر  ــارا عىل دول ــا فرض حص كم
وانتهك حقوق املدنيني األساسية فيها 

ويف الدول الخليجية.
ــىل  ع ــون  املوقع ــواب  الن ــار  وأش
ــعودي  ــة اىل أن ويل العهد الس العريض
ــي تقمع  ــن الت ــة البحري ــم حكوم يدع
ــا  أحكام ــدر  وتص ــل  وتعتق ــطاء  النش

تعسفية بحقهم.
يف  ــون  بريطاني ــطاء  نش وّرصح 
ــي طالبوا فيها  ــعبية الت العريضة الش
ــحب الدعوة التي وجهتها  "ماي" بس
ــن  ب ــد  محم ــعودي  الس ــد  العه ــويل  ل
ــا، قائلني: إن  ــارة بريطاني ــلمان لزي س
السعودية تعترب من أكرث الدول انتهاكا 
ــم، ويجري  ــان يف العال ــوق اإلنس لحق
ــفي  ــب واالعتقال التعس ــا التعذي فيه
ــه يف عام  ــع، وقالت إن ــاق واس ــىل نط ع
ــده جرى إعدام أكرث من مائة  2017 وح

شخص هناك.
ــطاء، أن ويل  ــت عريضة النش وتابع
ــارش للقصف يف  ــكل مب العهد وجه بش
ــقوط عرشات  ــا أدى إىل س ــن، مم اليم
ــح،  وجري ــل  قتي ــني  ب ــا  الضحاي آالف 

وأوضحت أن الحرب تسببت يف انتشار 
املجاعة والكولريا عىل نطاق واسع.

ــىل أن الحرب  ــّددت العريضة ع وش
ــوأ أزمة  ــببت يف خلق أس ــن تس يف اليم
ال  ــك،  ذل ــع  "وم ــم،  العال يف  ــانية  إنس
ــلحة  ــة املتحدة تبيع األس ــزال اململك ت

للسعودية".
ــلطات  ــت العريضة اىل أن الس ولفت
ــعودية دعمت القمع يف البحرين،  الس
ــاء  إلنه ــها  جيش ــل  تدخ ــث  حي
ــام  ع يف  ــلمية"  الس ــات  "االحتجاج

2011م.
وتابعت: إن حياة الناس يف البحرين 
ــة من  ــرث أهمي ــعودية أك ــن والس واليم
ــلحة، ودعت إىل الوقوف  مبيعات األس
ــاء  وإلغ ــان  اإلنس ــوق  حق ــب  جان إىل 

الزيارة.
ــارة ويل العهد  ــر أن زي ــر بالذك جدي
ــدة تأجلت  ــة املتح ــعودي للمملك الس
ــهر  ــالل الش ــررة خ ــت مق ــد أن كان بع

املايض.

القاهرة/ (رويرتز) /
ــم أحزابا  ــي تض ــة، الت ــة الديمقراطي ــة املدني ــت الحرك  قال
ــخصيات معارضة يف مرص، أمس االول إنها تشعر “بعميق  وش
ــييس تضمنت  ــق” من ترصيحات للرئيس عبدالفتاح الس القل

تحذيرا شديد اللهجة إىل كل من يتطلع إىل تحدي حكمه.
ــايض بعد يوم من  ــوم األربعاء امل ــييس تحذيره ي ووجه الس
ــة االنتخابات  ــة الديمقراطية إىل مقاطع ــة املدني ــوة الحرك دع

الرئاسية املقررة عىل مدى ثالثة أيام من 26 إىل 28 مارس.
ــبع...  ــيل اتعمل من س ــكالم ال ــييس “احذروا، ال ــال الس وق
ــارة عىل ما يبدو  ــنني مش هيتكرر تاني يف مرص” يف إش تمن س
ــام 2011م وأطاحت  ــي اندلعت ع ــعبية الت ــة الش إىل االنتفاض
ــن  ــنوات م ــا س ــارك وأعقبته ــني مب ــابق حس ــس الس بالرئي

االضطراب السيايس واالقتصادي.
ــزاب  ــة أح ــم ثماني ــي تض ــة، الت ــة املعارض ــت الحرك وقال
ــة “إن األحزاب  ــطا، يف بيانها يوم الجمع ــيا وناش و150 سياس
ــة...  ــة الديمقراطي ــة املدني ــة يف الحرك ــخصيات املؤتلف والش
ــذه  ــه ه ــد تحمل ــا ق ــض م ــن بع ــق م القل ــق  ــعر عمي تستش

الترصيحات من دالالت وإشارات”.
ــأن ما حدث  ــح ب ــن الترصي ــود م ــت ”إذا كان املقص وأضاف
ــر (2011م)  ــورة ٢٥ يناي ــو ث ــن يتكرر ه ــنوات ل ــبع س منذ س
ــتمد النظام القائم  ــتور ومنها يس التي مجدتها ديباجة الدس

ــرث صفحات  ــدة من أك ــل واح ــورة تمث ــذه الث ــإن ه ــه، ف رشعيت
ــض يف الدوائر  ــه البع ــا يقوم ب ــرصي إرشاقا رغم م ــخ امل التاري
ــويهها ورغم إيداع شبابها يف  ــمية وشبه الرسمية من تش الرس

السجون.
ــه لهذا الترصيح هو  ــري الوحيد الذي يمكن أن نقبل “التفس
ــتبدة لنظام  ــة واملس ــال ديمقراطي ــدة وال ــات الفاس أن املمارس

مبارك التي أدت إيل اندالع الثورة لن تتكرر”.
ــييس وانتقادا علنيا  ويمثل هذا البيان تحديا رصيحا للس

نادرا لترصيحاته.
وتضم الحركة املدنية، التي تشكلت يف ديسمرب كانون األول، 
ــرصي الديمقراطي  ــتور والعدل وامل ــي الدس ــة أحزاب ه ثماني
ــعبي  ــار الكرامة ومرص الحرية والتحالف الش االجتماعي وتي
ــت  ــة (تح ــش والحري ــة والعي ــالح والتنمي ــرتاكي واإلص االش

التأسيس).
ــيني  السياس ــن  م ــخصية  ش  150 ــا  أيض ــا  فيه ــارك  ويش
ــطاء والشخصيات العامة من أبرزهم حمدين صباحي،  والنش
ــييس،  ــد الس ــة يف 2014م ض ــات الرئاس ــاض انتخاب ــذي خ ال
ــابق للجهاز املركزي للمحاسبات،  وهشام جنينة الرئيس الس
ــابق  باإلضافة إىل املحامي الحقوقي خالد عيل والربملاني الس

محمد أنور عصمت السادات.
وكان عيل والسادات يعتزمان الرتشح لالنتخابات الرئاسية 

ــل وضعت يف  ــهدين بعراقي ــك مستش ــا عن ذل ــا تراجع لكنهم
ــويههما وترهيب  ــتخدام اإلعالم لتش ــق حملتيهما وباس طري

مؤيديهما.
ــوزراء وقائد  ــفيق رئيس ال ــا الفريق أحمد ش ــع أيض وتراج
ــات يف خضم  ــوض االنتخاب ــن خ ــبق ع ــة األس ــوات الجوي الق
ــه رأى أنه لن  ــالم، قائال إن ــائل اإلع ــعة له يف وس انتقادات واس
ــالل الفرتة  ــور الدولة خ ــادة أم ــخص األمثل” لقي ــون “الش يك

القادمة.
ــدث يف القاهرة  ــييس يتح ــس املرصي عبد الفتاح الس الرئي

يوم 19 يناير 2018م. صورة لرويرتز من الرئاسة املرصية.
ــس أركان  ــامي عنان رئي ــق س ــلطات الفري ــزت الس واحتج
ــح ووجهت له عدة تهم  ــبق بعد إعالن نيته الرتش الجيش األس
ــح دون الحصول عىل إذن من القوات  من بينها التزوير والرتش
ــتدعى.  ــزال عىل قوتها بصفته ضابطا ُمس ــلحة التي ال ي املس

وينفي معاونوه ارتكابه أي مخالفات.
ــداء من ثالثة  ــادة حملته العت ــة وهو أحد ق ــرض جنين وتع
ــفر عن  ــايض مما أس ــبت امل ــه يوم الس ــارج منزل ــخاص خ أش

إصابته بجروح.
ــاء افتتاح  ــوم األربعاء أثن ــه ي ــييس يف ترصيحات ــال الس وق
ــط “اليل منجحش  ــاز بالبحر املتوس ــالق للغ ــل ُظهر العم حق
ــو  ــي؟ ال.. ال.. ال .. انت ــوه دلوقت ــاعتها (يف 2011م) هتنجح س

باين عليكم متعرفونيش صحيح”.
ــم عليه، اليل عايز  ــمعوا اليل بقولك وأضاف بنربة حادة “اس
ــي أنا األول، ألني أنا  ــب يف مرص ويضيعها الزم يخلص من يلع

لن أسمح”.
وهدد السييس، الذي اكتسح انتخابات 2014م بعد عام من 
ــريس املنتمي لجماعة  ــش لعزل الرئيس محمد م تحرك الجي
ــدة عىل حكمه، بأنه  ــلمني إثر احتجاجات حاش اإلخوان املس
ــوارع ليمنحوه “تفويضا  قد يطلب من املرصيني النزول إىل الش
ــم يحدد من  ــاألرشار”. ول ــن وصفهم “ب ــة م ــدا” يف مواجه جدي

يقصدهم.
ــس  أم ــا  بيانه يف  ــة  الديمقراطي ــة  املدني ــة  الحرك ــت  وقال
ــض الجديد الذي  ــاءل الحركة عن فحوي التفوي األول: “تتس
ــدول ال ُتدار  ــد أن ال ــني، ونؤك ــن املرصي ــس م ــه الرئي ــد يطلب ق
ــابقة التجهيز،  ــد املؤيدين يف تجمعات س بالتفويضات وحش
ــاءل عن محل  ــات. ونتس ــرتام الحري ــتور واح ــل تدار بالدس ب
ــوأد الحريات؟ أم قمع  ــرة؟ هل هو تفويٌض ل ــض هذه امل التفوي

املعارضة؟ أم انتهاك الدستور؟”.
ــخص الرئيس  ــط األمن بش ــة “محاولة رب ــت الحرك وأضاف
ــاعة الخوف لدي  ــن محاولة إش ــو نوع م ــه ه ــه يف منصب وبقائ
ــة  ــة ونزاهة املنافس ــدأ حري ــوض مب ــرصي بما يق ــب امل الناخ

االنتخابية”.


