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أردوغان: أملانيا تساعد االرهابيني
 اتهم الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان، أملانيا بمساعدة اإلرهابيني، مشرياً 
ــلتها أنقرة وتسليم  إىل أن برلني رفضت التجاوب مع اآلالف امللفات التي أرس

املطلوبني واملشتبه بهم إىل تركيا.
ــود: ”أملانيا تساعد  وأضاف أردوغان، يف مؤتمر يف إقليم ريزه عىل البحر األس
ــريكل 4500 ملف لكن لم  ــة أنجيال م ــارة األملاني ــني.. أعطينا املستش اإلرهابي

نتلق إجابة عىل أي منها“.
ــعهم إبالغنا أن نعيد  ــاك إرهابي فبوس ــان: ”عندما يكون هن ــاف أردوغ وأض
ذلك الشخص. لن ترسلوا اإلرهابيني الذين لديكم لكن يمكنكم أن تطلبوا منا 

ذلك. أعندكم نظام قضائي وليس عندنا يف تركيا؟“.
ــور وذلك عىل  ــة من التده ــني تمر بمرحل ــني أنقرة وبرل ــات ب ــر أن العالق يذك
خلفية االنقالب العسكري الفاشل الذي حصل يف تركيا يف 15 يوليو 2016م 

وما تبعه من اعتقاالت.

تحضريات للجولة السادسة من 
مفاوضات أستانا السورية

 أعلن وزير الخارجية الكازاخستاني ”خريت عبدالرحمنوف“ 
ــة من مفاوضات أستانا  أمس أن التحضريات للجولة السادس

بشأن األزمة السورية ال تزال مستمرة.
ــدة  أجن إن  ــة  صحفي ــات  ترصيح يف  ــوف  عبدالرحمن ــال  وق
ــدول الضامنة  ــني ال ــاع ب ــار اجتم ــتحدد يف إط ــات س املفاوض
ــد حاليا يف  ــا وإيران)، يعق ــيا وتركي ــتانا“ (روس لـ“عملية أس

العاصمة اإليرانية طهران عىل مستوى الخرباء.
ــري فيما  ــتاني وقوع أي تغ ــة الكازاخس ــر الخارجي ــى وزي ونف
يتعلق بموعد الجولة الجديدة من املفاوضات، مضيفا أنه من 

املتوقع أن تعقد يف أواخر أغسطس الجاري.
ــتانا التي عقدت  ــة من مفاوضات أس يذكر أن الجولة الخامس
ــي  ــاق مبدئ ــل إىل اتف ــت بالتوص ــرصم، توج ــو املن يف 5-4 يولي
ــوريا، وجرت  ــف التوتر يف س ــاء 4 مناطق لتخفي ــن إنش تضم
ــاركة وفدي الحكومة واملعارضة السورية  هذه املباحثات بمش
ــوريا  ــة واملبعوث األممي الخاص إىل س ــود الدول الضامن ووف
ــيل األردن والواليات  ــن ممث ــال ع ــتورا، فض ــتافان دي ميس س

املتحدة بصفتهما دولتني مراقبتني يف املفاوضات.

روحاين يقدم تشكيلة حكومته الجديدة 
ملجلس الشورى االيراين

طهران/
ــويل الحقائب  ــحني لت ــماء املرش ــن روحاني أس ــس اإليراني حس ــدم الرئي ق
ــالمي، مقرتحا  ــورى اإلس ــرشة، ملجلس الش ــة ع ــة الثاني ــة بالحكوم الوزاري

احتفاظ جواد ظريف بمنصب وزير الخارجية وتعيني وزير دفاع جديد
ــالمي  ــورى اإلس ــس، بأن مجلس الش ــاء أم ــنيم“ لألنب ــة ”تس ــادت وكال وأف
ــي قدمها  ــري الذاتية والربامج الت ــة الس ــبوعني لدراس ــيحظى بفرصة أس س

الوزراء ثم اتخاذ القرارات باملصادقة عىل الوزراء من عدمها.
ــهم  ــد تم تغيري 7  وزراء، عىل رأس ــي أعلنتها الحكومة فق ــا للقائمة الت ووفق
ــني دهقان، حيث اقرتح روحاني تعيني العميد أمري حاتمي  وزير الدفاع حس

خلفا له.
ــيان،  ــعود كرباس ــتبدال وزير االقتصاد عيل طيب نيا ليخلفه مس كما تم اس
ــك وزراء النفط واألمن  ــواد ظريف وكذل ــر الخارجية ج ــيحتفظ وزي فيما س
ــلم  ــة بحقائبهم الوزارية. ولم يعلن روحاني عن وزيره املقرتح لتس والداخلي

حقيبة وزارة التعليم العايل.

الشرطة األفغانية تحبط محاولة 
تهريب أطفال إىل باكستان

كابول
ــمال أفغانسنان، من إحباط  ــان ش تمكنت رشطة والية بدخش

محاولة تهريب مجموعة من األطفال إىل باكستان.
ــاء عن حاكم  ــة أمس الثالث ــينخوا" الصيني ــت وكالة "ش ونقل
ــه إن الرشطة حررت  ــت محمد خاوار، قول ــة واردوج، دول منطق
ــاء محاولة مجرمني  ــال أبرياء أثن ــتة أطف يف منطقة زيباك س
ــعى  ــث تس ــتان، حي ــيرتال يف باكس ــة ش ــم إىل منطق تهريبه
ــة دينية" لتجعل منهم  جماعات متطرفة إىل ضمهم لـ"مدرس

انتحاريني.
ــتمرا،  ــزال مس ــادث ال ي ــق يف الح ــؤول أن التحقي ــد املس وأك
ــتطاعت القبض عىل  ــا إذا كانت الرشطة اس ــف عم دون الكش

املهربني.
ــد تعرث فيها  ــهر واح ــرة الثالثة خالل ش ــذه هي امل ــر أن ه يذك
ــة األفغانية عىل أطفال مختطفني، وذلك يف وقت يحذر  الرشط
ــة "طالبان" وغريها من  ــؤولني من أن حرك فيه العديد من املس
ــطة يف املنطقة ترغب يف ضم أطفال  الجماعات املتطرفة الناش

أفغان قرسيا إىل صفوف مسلحيها.

اليابان ترتعد خوفًا من تجارب 
بيونج يانج الجديدة

طوطيو/
نّبهت طوكيو أمس الثالثاء، من التهديد الخطري الناجم عن برامج األسلحة 
ــلة التجارب  ــج يف سلس ــج يان ــتمرار بيون ــة إن اس ــمالية، قائل ــة الش الكوري

الصاروخية والنووية،يحقق لها تقدما تكنولوجيا.
ــنوية البيضاء  ــالل نرش الورقة الس ــذا التهديد من خ ــارت اليابان اىل ه وأش
ــات الدفاع، عقب اختبار كوريا الشمالية صاروخني باليستيني  حول سياس

من الصواريخ العابرة للقارات، الشهر املايض.
ــار مرتفع،  ــتيان اللذان جرى إطالقها عىل مس ــقط الصاروخان الباليس وس

قبالة الساحل الغربي لليابان.
ــة املؤلفة من 563 صفحة“منذ العام  ــاع اليابانية يف الوثيق وأوردت وزارة الدف
املايض وبعدما أجرت (كوريا الشمالية) تجربتني نوويتني، وأطلقت أكرث من 

20 صاروخا باليستيا، دخلت التهديدات األمنية مرحلة جديدة“.
ــهد  ــلحة النووية ش ــمالية لألس ــز أن برنامج كوريا الش ــن الجائ ــرت ”م وذك
ــمالية نجحت يف  ــا الش ــل أن تكون كوري ــن املحتم ــا كبريا، وم ــل تقدم بالفع

تصغري أسلحة نووية وحصلت عىل رؤوس نووية“.
ــؤوالن أمريكيان لرويرتز، أن أحدث تجربة أجرتها كوريا الشمالية  وأكد مس
ــتي عابر للقارات أظهرت أن بيونج يانج ربما تكون قادرة  عىل صاروخ باليس

اآلن عىل إيصال صواريخها إىل معظم أرايض الواليات املتحدة.
ــار مرتفع يكون من  وقالت الورقة البيضاء، إن الصواريخ التي تطلق عىل مس

الصعب اعرتاضها.

حول العالمحول العالم

ــنطن بوست األمريكية  أكدت صحيفة واش
ــعود ال تزال غارقة يف العصور  أن مملكة آل س
ــداس وحرية  ــان ت ــة وان حقوق اإلنس املظلم
ــن  ــك يف الوقت الذي تش ــحق وذل التعبري تس
ــا داخلية ضد  ــعودي حرب ــام الس قوات النظ
ــي  الت ــف  القطي ــة  بمحافظ ــة  العوامي ــدة  بل
تحارصها منذ اشهر يف محاولة لقمع االصوات 

املطالبة بتحقيق العدالة االجتماعية.
ــل  ــال راي حم ــة يف مق ــارت الصحيف وأش
ــيئا  ش ــل  تفع أن  ــعودية  الس ــىل  ”ع ــوان  عن
ــة يف مجال حقوق  ــاتها الهمجي حيال ممارس
ــي أطلقها  ــة �2030 الت ــان“ إىل أن ”رؤي اإلنس
ــلمان  ــعود محمد بن س ــد نظام آل س ويل عه
ــد مزدهر يتمكن  ــا ببناء بل ــي “ تعهد فيه والت
ــق أحالمهم  ــن تحقي ــع املواطنني م ــه جمي في
ــكل كبري  ــم وطموحاتهم“ تتناقض بش وآماله

مع ما يلقاه املعارضون يف البالد.
ــة القطيف رشق  ــهدت مناطق محافظ وش
السعودية احتجاجات شعبية واسعة تطالب 
ــية إال أن  ــات االجتماعية والسياس باإلصالح
سلطات آل سعود واجهت تلك االحتجاجات 
بالقمع وقتلت واعتقلت اعدادا كبرية من ابناء 

املنطقة.
ــن  ــود اب ــة وع ــة أن قائم ــت الصحيف وبين
ــيما يف بلد  ــلمان الطويلة مبالغ فيها وال س س
ــه مؤملاً  ــاً وثمن ــه بطيئ ــري في ــا كان التغي لطامل
ــعوديا  ــدق بـ 14 س ــذي يح ــرب املصري ال ويعت
ــة تنظيم احتجاجات  يواجهون اإلعدام بتهم
ــالد أحدث مثال عىل الرجعية والتخلف  يف الب
يف هذا البلد يف وقت تؤكد فيه جماعات حقوق 
ــان إن اعرتافات املدعى عليهم انتزعت  اإلنس

تحت التعذيب.

يشار إىل أن النظام السعودي االستبدادي 
الهارب من القرون الوسطى واملفتقر إىل أدنى 
مبادئء الديمقراطية املتمثلة بحق االنتخاب 
وبوجود دستور قمع املظاهرات االحتجاجية 
ــة الرشقية عام 2011م  ــي خرجت يف املنطق الت
ــات حيث  ــل واعتقل املئ ــار وقت ــد والن بالحدي
ــكان املنطقة الرشقية الغنية بالنفط  يعاني س
ــاد والتهميش ويطالبون  ــن الظلم واالضطه م
ــرثوة وهو ما  ــاوي لل ــة والتوزيع املتس بالعدال
ــتبداد  ــعودي بالقمع واالس يقابله النظام الس
ــات من  ــل وإصابة املئ ــن مقت ــفر ع ــذي أس ال

ــني واعتقال عدد كبري منهم وزجهم يف  املحتج
السجون دون محاكمات وإعدام بعضهم.

وذكرت الصحيفة أن من بني املحكوم عليهم 
باإلعدام الشاب السعودي مجتبى السويكت 
ــام 2012م  ــار يف يناير ع ــل يف املط ــذي اعتق ال
ــرم جامعة  ــارة ح ــالد لزي ــه الب ــالل مغادرت خ
ــيغني التي تقدم لاللتحاق بها  ــرتن ميش ويس
ــاركته  ــته وذلك عىل خلفية مش ــال دراس إلكم

يف احتجاجات مؤيدة للديمقراطية يف البالد.
ــان  ــطني يف مجال حقوق االنس ــق ناش ووف
فان سلطات ال سعود لم تقدم سببا العتقال 

ــرشة من  ــابعة ع ــذي كان يف الس ــويكت ال الس
ــجون  ــو ال يزال يقبع يف الس ــره حينها وه عم
ــن دون منحه  ــك الحني وتمت إدانته م منذ ذل

حق الحصول عىل محامي دفاع.
وذكرت الصحيفة ان أعضاء هيئة التدريس 
ــرتن ميشيغني قالوا يف بيان  واإلداريني يف ويس
نرش يف الـ 22 من يوليو املايض.. إن ”السويكت 
ــرضب والحرق  ــن النوم وال ــرض للحرمان م تع
ــري ذلك  ــرادي وغ ــس االنف ــجائر والحب بالس
ــم عليه  ــب واملعاناة وحك ــكال التعذي ــن أش م
ــاس اعرتاف انتزع منه تحت  باإلعدام عىل أس

ــي توصل إليها  ــب النتائج الت التعذيب بحس
مكتب األمم املتحدة لحقوق اإلنسان“.

وأشارت الصحيفة ايضا يف سياق مقالها اىل 
ــطا سعوديا اخر يواجه حكما تعسفيا  أن ناش
ــجن منذ عام  وهو املدون رائف بدوي الذي س
2012م بعد دعواته عرب مدونته اإللكرتونية إىل 
مجتمع سعودي أكرث ليربالية وعلمانية وحكم 
ــجن عرش سنوات والجلد ألف مرة  عليه بالس
ــدة مبينة ان بدوي كان  نفذ عليه منها 50 جل
ــامحة  يطمح بدوره أيضاً ألن تكون بالده متس
ــذه التطلعات اعتربت تهديداً  ومعتدلة ولكن ه
ــعود وال  ــددة يف مملكة ال س ــة املتش للمؤسس
ــل بها مع  ــي تم التعام ــة الت ــيما أن الطريق س
بدوي تعطي مؤرشاً وسبباً للتشكيك يف مدى 
ــداف رؤية 2030  ــلمان بأه التزام محمد بن س

التي وعد بها.
إذا  ــه  إن ــول:  بالق ــة  الصحيف ــت  وختم
ــي  ــاً تبن ــدون حق ــعودية ”يري ــادة الس كان ق
ــن إلغاء أحكام  ــة فيمكنهم أن يبدأوا م الحداث
ــخصاً  ــدام الهمجية املفروضة عىل 14 ش اإلع

ملشاركتهم يف احتجاجات“.
ــتند  ــعودي املس ــام الس ــار إىل أن النظ يش
ــة يفرض قيودا  ــا وهابية ظالمي إىل أيديولوجي
ــري ويعاقب  ــرأي والتعب ــىل حرية ال ــة ع صارم
ــمل  ــتبدادية تش ــه بموجب قوانني اس منتقدي
ــراف  واألط ــرأس  ال ــع  وقط ــب  والصل ــد  الجل
ــان  ــك حقوق اإلنس ــه ينته ــا أن ــيف كم بالس
ــط  ــع وخاصة حقوق املرأة وس عىل نطاق واس
ــبب  ــرب بس ــه يف الغ ــن حلفائ ــام م ــل ت تجاه
ــي  الت ــة  واالقتصادي ــة  التجاري ــات  العالق

تربطهم.

ــان  ــام كي ــش أن قي ــس ووت ــن رايت ــة هيوم ــدت منظم أك
االحتالل اإلرسائييل بتجريد آالف الفلسطينيني املقدسيني 
ــذ احتاللها 1967م  ــم باالقامة يف مدينة القدس من من حقه

يعد ”جريمة حرب“.
ــارة ليا ويتسن  ــية عن س ونقلت وكالة الصحافة الفرنس
ــا إن ”إرسائيل  ــط يف املنظمة قوله ــم الرشق األوس مديرة قس
ــدة لكنها تحدد قوانني  ــة القدس كمدينة موح تدعي معامل
ــطينيني“ مضيفة إن ”التمييز  مختلفة لالرسائيليني والفلس
ــات  ــدس بما يف ذلك سياس ــطينيي الق ــق فلس ــد بح املتعم
ــالخهم  ــم القانوني يزيد من انس ــة التي تهدد وضعه اإلقام

عن املدينة“.

ــردت منذ عام  ــلطات االحتالل ج ــة ان س ــت املنظم وبين
ــن  ــطينيا م ــو 14595 فلس ــام 2016م نح ــى ع 1967م وحت
ــن البقاء يف مدينتهم األصلية  اقامتهم يف املدينة ومنعتهم م
ــرية إىل أن ترحيل أي قسم من سكان األرايض املحتلة أو  مش

نقلهم قرسا يشكل جرائم حرب.
ــالل الغت إقامات  ــلطات االحت ــت املنظمة إىل أن س ولفت
ــف  ــة جني ــة اتفاقي ــة متجاهل ــدس الرشقي ــطينيي الق فلس

الرابعة التي تحمي املدنيني الواقعني تحت االحتالل.
يذكر أن سلطات االحتالل االرسائييل تواصل ممارساتها 
العدوانية بحق أبناء الشعب الفلسطيني وعمدت منذ قيام 
ــطينيني  ــام 1948 إىل تهجري آالف الفلس ــالل ع ــان االحت كي

ــتوطنات رغم  ــىل اراضيهم مئات املس ــن ديارهم واقامت ع م
ــدم رشعية  ــي تؤءكد ع ــة الت ــرارات الدولي ــني والق كل القوان

االستيطان.
وعىل صعيد ذي صلة اعتقلت قوات االحتالل اإلرسائييل 
ــس بالضفة  ــني ونابل ــن جن ــطينيا م ــس 11 فلس ــاح أم صب

الغربية.
ــا أن قوات  ــة أنباء وف ــطينية لوكال ــادر فلس ــرت مص وذك
االحتالل اقتحمت مدينة جنني ومخيمها وبلدتي كفر راعي 
وميثلون وداهمت عدة أحياء ومنازل واعتقلت تسعة شبان 
ــطينيني منهم ثالثة أشقاء للشهيد أوس محمد سالمة  فلس

كما اقتحمت عدة مناطق بمدينة نابلس واعتقلت شابني.

ــالل االرسائييل  ــتهدفت زوارق بحرية االحت ــك اس إىل ذل
صباح أمس مراكب الصيادين قبالة بحر مدينتي دير البلح 
ــات  ــاع غزة بنريان الرشاش ــط وجنوب قط وخان يونس وس
ــد مراكب  ــق أرضاراً يف أح ــا ألح ــاه م ــم املي ــة وخراطي الثقيل
ــاطئ  ــر الصيادون للهروب إىل ش ــىل األقل واضط ــد ع الصي

البحر.
ــطينيان برصاص قوات  ــابان فلس وأمس األول أصيب ش
ــس  ــة نابل ــف رشق مدين ــى يوس ــام النب ــرب مق ــالل ق االحت
واعتقل 13 فلسطينيا من بلدة سلوان بالقدس املحتلة ومن 
ــلفيت والخليل بالضفة الغربية وبلدة تقوع جنوب رشق  س

بيت لحم.

حقوق اإلنسان تداس وحرية التعبير تسحق:حقوق اإلنسان تداس وحرية التعبير تسحق:
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األسد: نقاط الضعف يف األقطار 
العربية متشابهة

دمشق/ وكاالت
 قال الرئيس السوري بشار األسد أمس األول لوفد برملاني يضم نوابا من عدد 
ــاط الضعف يف األقطار  ــة الرباهم، أن نق ــة مبارك ــية برئاس من األحزاب التونس

العربية متشابهة.
ــارات التي  ــد أن الزي ــد الرئيس األس وأك
ــن جمهورية  ــود م ــوم بها وف ــت وتق قام
ــف  مختل ــىل  وع ــقيقة  الش ــس  تون
إىل  ــة  والربملاني ــعبية  الش ــتويات  املس
سوريا تعرب عن الحراك والحيوية داخل 
ــذه  ــريا إىل أن ه ــيس مش التون ــع  املجتم
الزيارات مهمة من أجل الحوار ولالطالع 

عىل حقيقة األوضاع عىل األرض.
ــد أن نقاط الضعف  ــرب الرئيس األس واعت
وأن  ــابهة  متش ــة  العربي ــار  األقط يف 
ــا العربية  ــي لدولن ــتهداف الخارج االس
ــميات  هو واحد ولكن تحت عناوين ومس
ــعبي  ــريا إىل أن الوعي الش مختلفة، مش
ــات العربية  ــإن دور الربملان ــريا وبالتايل ف ــتهداف أصبح كب ــة هذا االس لحقيق
أسايس من أجل تبادل الخربات والتجارب ولخلق حالة من الحوار ليس حول 
ــالت الخارجية  ــتقبل ألن التدخ ــا أيضا حول املس ــايل فقط وإنم ــع الح الوض

ستستمر بهدف تبديل هويتنا وتقسيمنا إىل طوائف وجماعات صغرية.
ــعب  ــوريا للتعبري عن موقف الش ــم أكد أعضاء الوفد أنهم جاؤوا إىل س بدوره
التونيس املؤيد للشعب السوري الذي صمد رغم كل الدعم الخارجي للهجمة 
اإلرهابية التي يتعرض لها وأشادوا بمسرية املصالحات التي تنتهجها سوريا 
وباإلرصار عىل النرص وعىل إعادة االعمار الذي ملسوه خالل زيارتهم مؤكدين 
ــيق بني الربملانني التونيس  عزمهم عىل تفعيل العمل من أجل املزيد من التنس

والسوري يف املجاالت كافة.
ــد املعلم الوفد التونيس،  ــى وزير الخارجية واملغرتبني ولي ــار ذاته التق ويف اإلط
ــتوى  ــن بما يرقى بمس ــة بني البلدي ــات الربملاني ــة تطوير العالق ــدا أهمي مؤك
ــوريا مستمرة يف حربها عىل اإلرهاب  ــددا عىل أن س العالقات التاريخية ومش

التكفريي املدعوم من قبل دول إقليمية ودولية.

العراق..شهداء وجرحى من الحشد الشعبي 
جّراء قصف أمريكي

بغداد/ وكاالت
ــتهدفت مقاتالت امريكية قوات كتيبة سيد الشهداء التابعة للحشد   اس
ــفر عن  ــس األول، ما أس ــورية أم ــة الس ــدود العراقي ــىل الح ــعبي ع الش

استشهاد 30 شخصا وأصيب 40 آخرون.
ويف هذا السياق أكدت قوات سيد الشهداء التابعة للحشد الشعبي التي 
ــورية، يف بيان لها أن  ــدود العراقية الس ــك بمنطقة التنف عىل الح تمس
ــة باعتدة وذخرية ذكية  ــتهدافها من قبل املدفعية االمريكي قواتها تم اس

حيث أدى القصف اىل سقوط أعداد كبرية من الشهداء والجرحى.
وتابع بيان الحشد: ادعى االمريكان بأنهم استهدفوا مواقع تابع لجماعة 
ــتهدافه هو  ــش»، وهذه اكذوبة كما وصفها البيان، انما الذي تم اس «داع

قوات الحشد الشعبي وبالتحديد كتائب سيد الشهداء.
ــش االمريكي  ــهداء تحّمل الجي ــيد الش ــب س ــان اىل ان كتائ ــار البي وأش
ــداء الذي  ــذه االعت ــكت عىل ه ــن تس ــا ل ــة، وانه ــذه العملي ــؤولية ه مس

استهدف قواتها، وان هذا الهجوم لن يمر دون عقاب.
ــرضورة فتح تحقيق  ــب دعوة للحكومة العراقية ب ــك وّجهت الكتائ اىل ذل
كبري بهذا الخصوص لحماية الحشد الشعبي، وكذلك اكدت عىل رضورة 

حرمان االمريكيني من التواجد عند الحدود العراقية السورية.
ــة يف منطقة التنف  ــع يف االرايض العراقي ــداء األمريكي وق ــر أن اإلعت يذك
ــات السورية، وهذه املنطقة تم تحريرها  التي تقع مقابل منطقة العكاش
ــف وهي منطقة  ــهر ونص ــعبي قبل حوايل ش ــد الش من قبل قوات الحش

اسرتاتيجية.


