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مصر تقطع عالقاتها العسكرية 
مع بيونج يانج

سيئول/ وكاالت
ــي، أن القاهرة قطعت كل  ــاع املرصي، صدقي صبح ــن وزير الدف أعل
ــمالية، وفقا لبيان صادر عن وزارة  عالقاتها العسكرية مع كوريا الش

الدفاع الوطني يف كوريا الجنوبية.
ونقلت وزارة الدفاع الكورية عن صبحي قوله: "إن القاهرة ستتعامل 
ــمالية، التي تهدد  ــيئول ضد ترصفات كوريا الش ــكل وثيق مع س بش

سلم واستقرار املجتمع الدويل".
ــو واملرصي  ــونغ يونغ م ــوري الجنوبي س ــاع، الك ــرا الدف ــق وزي واتف
ــس األول، عىل  ــيئول، أم ــالل مباحثاتهما يف س ــي صبحي، خ صدق
توثيق الرشاكة بني بلديهما حول كوريا الشمالية وتطوير األسلحة.

ــا وافق الوزير املرصي عىل طلب نظريه الكوري الجنوبي للتعاون  كم
ــىل تجربتها  ــمالية، ردا ع ــىل كوريا الش ــديد العقوبات ع ــأن تش بش
ــارك القاهرة يف  ــبوع املايض، وتش ــة األخرية التي أجرتها األس النووي
ــدة كعضو غري  ــدويل التابع لألمم املتح ــات مجلس األمن ال اجتماع

دائم فيه.
ــي يف مجال  ــاون الثنائ ــيع التع ــىل توس ــا، ع ــان، أيض ــق الطرف واتف
الصناعات الدفاعية. ويف سياق جهود تحسني التعاون بني الطرفني، 
ــهر املقبل، يف سيئول،  تخطط مرص لفتح ملحقية عسكرية لها، الش

وفقا لصبحي.
ــة نهاية  ــالل عطل ــا الجنوبية خ ــل إىل كوري ــد وص ــان صبحي ق وك
ــار تدابري  ــام، وتأتي يف إط ــمية تستغرق 5 أي ــارة رس ــبوع، يف زي األس
ــني كوريا الجنوبية  ــول التعاون الدفاعي ب ــة ملذكرة تفاهم ح املتابع

ومرص، والتي وقعها الجانبان يف شهر مارس املايض.

الربملان العرايق يرفض 
استفتاء كردستان

بغداد/
ــس النواب  ــأن مجل ــي، أمس، ب ــدر برملاني عراق ــاد مص أف

العراقي صوت عىل رفض استفتاء إقليم كردستان.
ــمه، إن  ــف عن اس ــدم الكش ــب ع ــذي طل ــدر ال ــال املص وق
"مجلس النواب صوت بغالبية مطلقة، عىل رفض استفتاء 

إقليم كردستان"، الفتا إىل أن "النواب الكرد لم يصوتوا".
وأضاف أن "الربملان ألزم رئيس الوزراء باتخاذ كافة التدابري 
ــاد ملعالجة  ــدء بحوار ج ــراق والب ــدة الع ــي تحفظ وح الت

املسائل العالقة بني بغداد واإلقليم".
ــتانية أعلنت يف اجتماع عقدته يف الـ  ُيذكر أّن أحزابا كردس
ــة رئيس إقليم كردستان  مسعود  7 من يونيو 2017م، برئاس
ــتفتاء  ــبتمرب موعداً إلجراء  اس البارزاني، تحديد يوم 25 س
ــتقالل اإلقليم عن العراق، لكّن القرار لقي  ــعبي  حول اس ش
ــدة األمريكية   ــدول، أبرزها  الواليات املتح ــض عدد من ال رف

وتركيا وبريطانيا وإيران.

أملانيا توقف تصدير األسلحة إىل تركيا
برلني/ وكاالت

ــالح الرئيسية  ــة تعليق كافة صادرات الس ــت الخارجية األملاني أعلن
ــن ووضع حقوق اإلنسان  ــا بسبب تصاعد التوتر بني البلدي إىل تركي

املتدهور يف تركيا.
ــة  صحيف ــا  نظمته ــية  نقاش ــة  حلق يف  ــل  غابريي ــار  زيغم ــال  وق
ــا كل الطلبيات  ــة يف أملانيا، "علقن ــالت االقتصادية اليومي هاندلسب

الكبرية للسالح التي أرسلتها لنا تركيا وهي حقا ليست قليلة".
ــلحة لحليفتها  ــال أس وأوضح الوزير غابرييل أن "برلني ملزمة بإرس
ــاح حاليا  ــك لكنه غري مت ــيس إذا طلبت ذل ــف األطل ــا) يف حل (تركي

وبناء عليه فإن كل صادرات األسلحة تقريبا تم تجميدها".
وأشار غابرييل إىل أن قرار التعليق األخري تتخلله استثناءات قليلة، 
ــة أو إذا كانت  ــات دولي ــة مرتبطا باتفاق ــرار الحكوم ــان ق ــي إذا ك وه

الطلبية بشأن رشاء مركبات وليست أسلحة.
ــم  ــان ملتحدث باس ــوم من بي ــد ي ــي بع ــادرات يأت ــق الص ــرار تعلي ق
ــال السلطات الرتكية  ــة الذي تحدث فيه عن اعتق الخارجية األملاني
ــية، مشريا إىل أن طبيعة  مؤخرا لزوجني أملانيني يف تركيا بتهم سياس

االعتقاالت العشوائية املستمرة يف أنقرة تسبب "قلقا عظيما".
ــن  ــني لضغوط متزايدة بعدما ش ــات بني أنقرة وبرل ــت العالق وتعرض
الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان حملة ضد خصومه السياسيني 

عقب محاولة االنقالب منتصف تموز العام املايض.
ــض برلني ترحيل  ــا وأملانيا بسبب رف ــرات بني تركي ــا ازدادت التوت كم
ــالب، بينما  ــوع يف محاولة االنق ــم أنقرة بالضل ــي لجوء تتهمه طالب
ــم السلطات  ــو 12 أملانيا احتجزته ــالق رساح نح ــب برلني بإط تطال

الرتكية عىل خلفية تهم سياسية يف األشهر األخرية.

حول العالمحول العالم

موسكو/
أن  ــية  الروس ــاع  الدف وزارة  ــت  أعلن
ــن بدعم الطريان  ــش السوري تمّك الجي
ــبوع املايض من تحقيق  الرويس يف األس
ــط ورشق سوريا،  نجاحات كبرية يف وس
مؤكدة تحرير %85 من أرايض البالد من 

املسلحني.
ــرنال  ــن الج ــادر ع ــان ص ــار بي وأش
ــان القوات  ــس أرك ــني، رئي ــدر الب ألكسن
ــاء  القض أن  إىل  ــوريا،  س يف  ــية  الروس
الكامل عىل تنظيم "داعش" اإلرهابي يف 
األرايض السورية يتطلب تحرير حوايل 
ــن مساحة  ــرت مربع م ــف كيلوم 27.8 أل
البالد، مؤكدا أن عملية تصفية إرهابيي 
ــوريا  ــش" و"جبهة النرصة" يف س "داع

ستستمر حتى سحقهم بالكامل.
ــري الرويس:  ــؤول العسك وقال املس
ــة  الفضائي ــة  الجوي ــوات  الق ــذت  "نف
ــية، أمس فقط، أكرث من 50 طلعة  الروس
يف  ــوري  الس ــش  الجي ــدم  تق ــح  لصال
ــات، وأدى ذلك إىل تدمري  منطقة عقريب
حوايل 180 منشأة للعصابات املسلحة، 
ــق محصنة ومخابئ  بينها نقاط ومناط

ــدات  ــادة ووح ــز قي ــت األرض ومراك تح
منفردة من اإلرهابيني ومواقع للمدفعية 

ومستودعات للذخرية والوقود".
ــوط  ــع خط ــع جمي ــني قط ــد الب وأك
ــة  ــش" يف منطق "داع ــي  إرهابي ــداد  إم
ــذه البلدة من  ــد تحرير ه ــات، بع عقريب
ــريا إىل أن  ــة، مش ــوات السوري ــل الق قب
ــوري يواصل حاليا عملية  الجيش الس
ــي "داعش"  ــري املنطقة من مسلح تطه
ــاف أن  ــي عقريبات. وأض ــمايل وغرب ش
ــدي  ــزال تب ــة ال ت ــات اإلرهابي املجموع
ــة عىل الرغم من خسائرها  مقاومة جدي

الكبرية.
ــري الرويس:  ــؤول العسك وقال املس
ــبوع األخري  ــىل مدى األس ــارك ع إن املع
ــا  ــرى، م ــدات أخ ــر 8 بل أدت إىل تحري
سمح بتقسيم كتلة املسلحني يف منطقة 

عقريبات وتدمري أجزائها بعد ذلك.
ــي  الحرب ــريان  الط أن  ــني  الب ــد  وأك
ــل  بالعم ــار  نه ــل  لي ــوم  يق ــرويس  ال
ــن  ع ــف  الكش ــدف  به ــتطالعي  االس
ــة  ــا، إضاف ــاء عليه ــة والقض ــوات حي ق
ــني وآلياتهم  ــلحة اإلرهابي ــري أس إىل تدم

ــم،  ــة له ــرية التابع ــات الذخ ومستودع
ــوات  ــدم الق ــم تق ــل دع ــن أج ــك م وذل

السورية.
ــية يف  الروس ــاع  الدف ــت وزارة  وأعلن
وقت سابق عن رصدها 11 حالة انتهاك 
لنظام وقف إطالق النار خالل الساعات 
الـ24 املاضية، واصفة الوضع يف مناطق 

تخفيف التوتر بسوريا باملستقر.
ــس الثالثاء  ــرش أم ــان ن ــاء يف بي وج
ــية أن الطرف  ــع الدفاع الروس عىل موق
ــية الرتكية  ــة الروس ــن اللجن ــرويس م ال
االنتهاكات  بمتابعة  الخاصة  ــرتكة  املش
ــات الـ24  ــوريا رصد خالل الساع يف س
األخرية "6 حاالت إطالق نار يف محافظة 

حلب (1) ودرعا (1) ودمشق (4)".
ــب الرتكي  ــان أن الجان ــاف البي وأض
ــق  ــات يف محافظة دمش ــد 5 انتهاك رص

(5) ودرعا (1).
وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فإن 
ــوائيا  ــالق النار عش ــم حاالت إط "معظ
ــدت يف  ــة رص ــلحة ناري ــتخدام أس باس
ــي  إرهابي ــرة  لسيط ــة  خاضع ــق  مناط

تنظيمي "جبهة النرصة" و"داعش".

الدفاع الروسية:الدفاع الروسية: تحرير ٨٥٪ من مساحة سوريا

موسكو تشرح سبب دعمها للقرار 
الدويل ضد بيونج يانج

ضابط صهيوين رفيع: نخطط الحتالل أجزاء من لبنان

موسكو/
ــق  الناط ــوف،  بيسك ــرتي  دمي ــال  ق
أن  ــرويس  ال ــس  الرئي ــم  باس ــي  الصحف
ــرار  ــرشوع الق ــة م ــدى مناقش ــكو، ل موس
ــمالية يف  ــول كوريا الش ــدويل األخري ح ال
مجلس األمن، كانت تنطلق من مصالحها 

القومية.
وأوضح يف ترصيح صحفي، بعد يوم من 
صدور قرار دويل جديد لتشديد العقوبات 
ــة عىل بيونج يانج، أن املوقف الذي  الدولي
ــان مبنيا عىل  ــب الرويس، ك اتخذه الجان
ــرويس، بصفتها دولة  مصلحة االتحاد ال
ــهد األحداث  ــة، التي تش ــن دول املنطق م

املرتبطة بأزمة كوريا الشمالية.
ــدا خطريا  ــال: "نرى تصعي ــح قائ وأوض
ــتفزازية  ــوات االس ــب الخط ــر بسب للتوت

لبيونج يانج".
ــي  الت ــاالت  االتص "إن  ــال:  قائ ــع  وتاب
ــا  وكوري ــني  الص ــادة  قي ــع  م ــا  أجريناه
ــالل اجتماعات  ــان (خ والياب ــمالية  الش
ــمحت بال  منتدى الرشق االقتصادي)،س

شك، بتنسيق مواقف الدول اإلقليمية".
ــاركت  ــف الدول التي ش ــع إن مواق وتاب
ــمالية،  يف املنتدى، من األزمة الكورية الش
ــىل  ع ــدت  وأك ــا،  تقريب ــة  متطابق ــت  كان
ــرب  ع ــة  التسوي إىل  ــل  التوص ــتحالة  اس
رضورة  ــىل  ع ــك  وكذل ــوة،  الق ــاليب  أس
ــبه  ــلحة النووية من ش مواصلة نزع األس

ــع  ــردد، ومن ــة دون أي ت ــرة الكوري الجزي
ــة  ــول إىل دول ــن التح ــمالية م ــا الش كوري

نووية.
ــى مرشوع  ــس األمن قد تبن ــان مجل وك
ــا  كوري ــد  ض ــات  العقوب ــع  يوس ــرار  ق
ــا تجربة  ــىل خلفية تنفيذه ــمالية، ع الش
لقنبلة هيدروجينية يف 3 سبتمرب الجاري.
ــس، بما  ــاء املجل ــّوت جميع أعض وص
ــرار هذه  ــني، عىل إق ــيا والص ــك روس يف ذل

الوثيقة.
ــم  الرق ــل  ــذي حم ال ــرار،  الق ــيض  ويق
ــىل توريد املنتجات  2375، بفرض قيود ع
ــمالية، كما ينص  ــة إىل كوريا الش النفطي
ــط الخام  ــىص من النف ــىل أن الحد األق ع
ــالد يجب أال يتجاوز معدل  املصدر إىل الب

صادراته خالل األشهر الـ12 املاضية.

كشف ضابط رفيع املستوى يف الجيش الصهيوني، 
ــزاع جديد مع  ــوب ن ــل أبيب يف حال نش ــن خطط ت ع
ــال، فستسعى  ــا أنه إذا اندلع القت ــزب الله، موضح ح
تل أبيب الحتالل أجزاء من األرايض اللبنانية مجددا.

ــت" التي نقلت  ــة "جريوزاليم بوس وذكرت صحيف
ــف عن  ــط اإلرسائييل، دون أن تكش ــات الضاب ترصيح
ــة 319 اإلرسائيلية، ومعظمهم  ــمه، أن عنارص الفرق اس
من جنود االحتياط يواصلون تدريباتهم عىل مواجهة 
ــه الجيش اإلرسائييل  ــرب تدريب يجري ــزب الله يف أك ح

منذ 20 عاما.
ويف أسبوعه الثاني واألخري، يشهد التدريب انتقال 
ــاة عمليات  ــاورات الدفاعية إىل محاك ــود من املن الجن
ــتخباراتية  اس ــات  معلوم ــىل  ع ــادا  اعتم ــة،  هجومي

ــزب الله  ــة عمليات ح ــاء مراقب ــا إرسائيل أثن جمعته
داخل سوريا.

ــارك يف هذه التدريبات،  ــح الضابط الذي يش وأوض
أن إرسائيل مستعدة الحتالل أجزاء من أرايض جنوب 
ــر طويال، حسب  ــالل لن يستم ــان، لكن هذا االحت لبن
ــيكمن يف  ــن هذا االحتالل س ــع إن الهدف م ــه. وتاب قول
إنهاء النزاع املسلح خالل أقرص فرتة زمنية ممكنة، عن 
ــدرات الحزب والبنية التحتية التابعة  طريق تدمري مق

له يف جنوب لبنان.
ــن جنوب  ــحبت قواتها م ــد س ــل ق ــت إرسائي وكان
لبنان عام 2000م، بعد احتالل استمر لسنوات طويلة 
ــع، بذريعة  ــة 400 ميل مرب ــدودي بمساح ــط ح لرشي
ــمال  ــىل البلدات واملزارع ش ــوع أي هجمات ع ــع وق من

إرسائيل.
وقال قائد الفرقة املشاركة يف التدريبات للصحيفة: 
ــات. إنه  ــم يملك دباب ــى ولو ل ــه جيش حت ــزب الل "ح

يترصف ويفكر كجيش".
ــاه إرسائيل يف حال  ــت الصحيفة أن ما تخش وتابع
ــوب نزاع مسلح جديد  أن يطلق حزب الله -1.500 نش

2000 صاروخ يوميا عىل املناطق اإلرسائيلية، ويواصل 
الهجمات بالوترية نفسها حتى آخر يوم من النزاع.

ــم  ــه "جريوزالي ــت مع ــذي تحدث ــط ال ــن الضاب لك
ــىل  ــبيل ع ــد أي س ــه "ال يوج ــىل أن ــدد ع ــت" ش بوس
ــالل أراض  ــادرا عىل احت ــزب الله ق ــالق ليكون ح اإلط

إرسائيلية".

االستخبارات األمريكية تطلب منحها حق 
التجسس اإللكرتوين الدائم على املواطنني!

طلب وزير العدل، النائب العام األمريكي، 
ــتخبارات  االس ــر  ومدي ــنس،  سيش ــف  جي
ــرس  الكونغ ــن  م ــس،  كوت ــل  ديني ــة،  الوطني
ــح بعمليات املراقبة  ــدار قانون دائم يسم إص

اإللكرتونية عىل املواطنني.
ــالة  ــني املايض، نص الرس ــوم االثن ونرش ي
ــبة الذكرى  ــلت للكونغرس، بمناس التي أرس
ــبتمرب، عىل موقع وزارة  الـ16 لهجمات 11 س
ــس  ــس مجل ــة إىل رئي ــي موجه ــدل. وه الع
ــني يف  ــم الجمهوري ــان، زعي ــول ري ــواب ب الن
مجلس الشيوخ، ميتشل ماكونيل، والزعماء 
ــواب ومجلس  ــس الن ــني يف مجل الديمقراطي

الشيوخ، نانيس بيلويس، وتشاك شومر.
ــالتهما،  ــنس وكوتس يف رس ــر سيش ويذّك
ــا عىل قانون  ــالت التي يطرحانه بأن التعدي
ــراض  ألغ ــة  املعلن ــري  غ ــة  الرسي ــة  "املراقب
العمل  ــينتهي  الخارجية" س ــتخبارات  االس
ــم 702 من  ــو القس ــام. وه ــذا الع ــه نهاية ه ب
ــة اإللكرتونية  ــم املراقب ــالت التي تنظ التعدي
وعمليات الرصد املعمول بها اعتبارا من عام 

2008م.
ــرا  ــس أن يذّك ــنس وكوت ــت سيش ــم يف ول
ــىل حق  ــة اإلرشاف ع ــأن " لجن ــرس ب الكونغ
الخصوصية و (االمتثال) للحريات املدنية، 
ذكرت علنا، أن املعلومات التي يتم جمعها يف 
ــاص 702، تقّدم بيانات  إطار هذا القسم الخ
ــر  ــو أم ــة، وه ــتخبارات الخارجي ــة لالس هام
ــاب الدويل  ــن اإلره ــة البالد م ــوي لحماي حي

والتهديدات األخرى".
ــر  مدي ــث  يح ــك،  ذل ــن  م ــا  وانطالق
ــتخبارات الوطنية، والنائب العام الذي  االس
ــب وزير العدل،  ــغل يف نفس الوقت منص يش
ــني عىل املوافقة عىل الفرع ذات الصلة  املرشع
ــم" ودون  ــكل واضح ودائ ــن القانون يف "ش م
ــة"  ــود املؤقت ــع القي ــتثناء رف ــري، باس أي تغي
ــا لتعليق أو حظر إخضاع  التي يمكن فرضه
ــخص ما للرقابة والرصد لفرتة ما ألسباب  ش

خاصة.
وتعرض هذا القانون منذ إقراره، النتقادات 
حادة من نشطاء حقوق اإلنسان يف الواليات 
املتحدة ومن السياسيني، الذين يعتقدون أن 
ــالد لديها الكثري  ــتخبارات يف الب وكاالت االس
ــم الوصول إىل  ــي تخوله ــن اإلمكانيات الت م

ــخصية للمواطنني  البيانات اإللكرتونية الش
ــكل تعديا  ــني، وهذا ما يش ــني العادي األمريكي

صارخا وفاضحا عىل حرياتهم املدنية.
ــتخبارات األمريكية بكافة  ــر أن االس ويذك
وكاالتها وفروعها املتعددة، ال تكتفي بفرض 
ــني األمريكيني  ــىل املواطن ــي ع ــد إلكرتون رص
واملقيمني عىل األرايض األمريكية، بل تمارس 
ــة، عىل  ــي ومراقب ــس إلكرتون ــات تجس عملي
ــف عن إخضاع  زعماء العالم، حيث تّم الكش
االستخبارات األمريكية املستشارة األملانية، 
ــن  ــادة الذي ــن الق ــا م ــل، وغريه ــال مريك أنغي
ــنطن، لعمليات مراقبة  يعتربون حلفاء لواش
ــذي  ــر ال ــوات، األم ــتمرت لسن ــة اس إلكرتوني

شكل فضيحة أخالقية .
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