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بينهم رجل األعمال عباس الحسن:

سيف اإلعدام يهدد حياةسيف اإلعدام يهدد حياة١٥١٥ معتق سعوديًا معتق سعوديًا

طريان العدو الصهيوين يستخدم املجال الجوي السعودي طريان العدو الصهيوين يستخدم املجال الجوي السعودي 

ــم رجال دين  ــعودياً بينه ــه 15 معتقًال س يواج
ــيك،  ــر اإلعدام الوش ــهادات عليا خط ــة ش وحمل
فيما تدعو منظمات حقوقية إىل إعادة محاكمتهم 

التي شابها الكثري من الشكوك.
ــيك يقبع  ــوت الوش ــن امل ــر م ــة الخط ويف خان
ــد مصادقة  ــن، بع ــاس الحس ــال عب ــل األعم رج
ــادرة بحقه يف  ــىل األحكام الص ــة العليا ع املحكم
ــخصاً آخر، ويف 2  ــب 11 ش ــو 2017م، إىل جان يولي
ــة اعتقاالت طالت 28  ــو 2013م، وضمن حمل يوني
ــعود بأن املعتقلني  ــخصاً، ادعت سلطات آل س ش
ــم إعتقال  ــح إيران، ت ــس لصال ــون بالتجس متهم
ــت  وزعم ــل،  العم ــن  م ــه  عودت ــالل  خ ــن،  الحس
ــن دون  ــاً م ــوب أمني ــن مطل ــلطات أن الحس الس
ــن منزله مكبل  ــم اعتقاله م ــباب، وت ــاح األس إيض
اليدين، وعمدت القوات األمنية إىل تفتيش منزله 

من دون مذكرة تفتيش أو سند قانوني.
ــوق  لحق ــعودية  الس ــة  األوروبي ــة  "املنظم
ــة  ــة "خلي ــار قضي ــا ملس ــد تتبعه ــان"، وبع اإلنس
ــعودي  ــام الس ــة النظ ــت مخالف ــاءات"، وّثق الكف
ــة االعتقال  ــة واملحلية منذ حمل ــني الدولي للقوان
ــدار  ــوال إىل إص ــني وص ــىل املتهم ــنتها ع ــي ش الت
أحكام اإلعدام بحقهم، حيث لفتت إىل أنه من بني 
التهم التي وجهت للحسن ما يتعلق بعمله، حيث 
كان يلتقي بملحقي السفارة اإليرانية يف الرياض 

بسبب إسترياده للبضائع من إيران.
أن  ــعودية"  الس ــة  األوروبي ــة  املنظم ــح  وترج
ــادي لرجل دين،  ــي تتعلق بالدعم امل ــة الت "التهم
ــي واإلجتماعي الذي كان  ــاط الدين تتعلق بالنش

ــيخ محمد  ــب الش ــن إىل جان ــه الحس ــارك في يش
ــس  ــدام يف نف ــاً باإلع ــو أيض ــوم ه ــة املحك العطي
ــمية  ــة رس ــىل موافق ــم ع ــد حصوله ــة، بع القضي
ــن  ــاة الحس ــىل حي ــا ع ــدت مخاوفه ــه"، وأب علي
واملعتقلني البقية يف القضية التي صودقت أحكام 

إعدامهم.
ــعودي  ــة الس ــام العدال ــتقاللية نظ ــدم اس "ع

ــري  ــوب التي تعرتيه"، تؤكد أن س ــري من العي والكث
ــة،  ــن رشوط العدال ــم يتضم ــن، ل ــة الحس محاكم
ــايض إجباره عىل  ــام الق ــد مرارا أم ــة أنه أك خاص
ــددة والتي حكم باإلعدام عىل  اإلدالء بأقوال مح
ــة وخاصة  ــة للقوانني الدولي ــها، يف مخالف أساس
ــة مناهضة التعذيب التي كانت الرياض قد  إتفاقي
صادقت عليها، داعية الرياض إىل إعادة محاكمة 

يف  ــني  املعتقل ــة  وكاف ــن  الحس ــاس  عب ــل  املعتق
القضية، بمحاكمة علنية مفتوحة للجمهور، وبما 
يضمن رشوط العدالة ويستند إىل أدلة ملموسة ال 

أقوال ُمكره عليها بالتعذيب.
ــيايس  ــن يف معتقل الحائر الس ــد ُزج الحس وق
ــب ملدة ثالثة  ــاض، وتعرض للتعذي ــة الري يف مدين
ــم  ــع العال ــل م ــن التواص ــا م ــع خالله ــهر، من أش
ــرض ألنواع  ــأي أحد، وتع ــاء ب ــي أو اللق الخارج
ــدت القوات األمنية  ــتى من التعذيب، حيث عم ش
ــه ورجليه  ــق معه إىل ربط يدي ــرتة التحقي أثناء ف
ــة من  وتغطية عينيه، ورضب عىل مناطق حساس
ــدة طويلة مكبل  ــك ترك مل ــة إىل ذل ــده، إضاف جس
اليدين والرجلني إىل الخلف ومنع من النوم، تؤكد 

"األوروبية السعودية".
ــم  ت ــن  الحس ــل  املعتق أن  ــة  املنظم ــرت  وذك
ــوا عليه  ــاً، ضغط ــل  14 محقق ــن قب ــتجوابه م اس
ــبب  ــوال محددة، وتس ــىل اإلدالء بأق ــاره ع إلجب
ــدم،  ال ــط  ضغ يف  ــاع  بإرتف ــه  بإصابت ــه  تعذيب
ــص  ــة إىل نق ــب باإلضاف ــة القل ــم يف عضل وتضخ
ــلطات  ــادة الس ــرت ع ــا ج ــات، وكم يف الفيتامين
الالأخالقية، ُهدد الحسن بإعتقال عائلته يف حال 

لم يوقع عىل إعرتافات.
ــو  يولي  31) ــن  الحس ــل  املعتق أن  إىل  ــار  يش
ــأ  ــة جدة، كان قد أنش ــد مدين ــن موالي 1973م)، م
ــترياد والتصدير والسياحة، وكان  ــة لإلس مؤسس
ــاندة  ــغل منصب املدير اإلقليمي لوحدة املس يش
اآللية يف بنك العرب، كما كان له نشاط إجتماعي 

وديني.

ــة  ــذي لرشك التنفي ــس  الرئي ــب  طل
ــم  دع ــة  الصهيوني ــال"  "الع ــريان  ط
ــريان  الط ــاع  قط يف  ــط  ضغ ــة  مجموع
ــاعدتها يف الحصول  املدني العاملي ملس
عىل املوافقة الالزمة الستخدام املجال 
ــى تتمكن من  ــعودي؛ حت ــوي الس الج
ــة  ــع لرشك ــار املزم ــع املس ــة م املنافس

ــني الهند  ــا" ب ــر إندي ــد "إي ــريان الهن ط
وفلسطني املحتلة.

وكانت قد ذكرت صحيفة "هآرتس" 
أن  ــايض  امل ــر  فرباي يف  ــة،  الصهيوني
ــعودية وافقت لرشكة طريان الهند  الس
ــن  م ــارشة  مب ــالت  رح ــغيل  تش ــىل  ع
ــرب مجالها  ــل أبيب"، ع ــي" إىل "ت "دله

الجوي ألول مرة.
ــعودية، أن مدة  ــي املوافقة الس وتعن
الرحالت الجوية من الهند إىل فلسطني 
ــاعتني  ــوف تقرص بمقدار س املحتلة س
ــق  بالطري ــة  مقارن ــاعة،  الس ــف  ونص
ــق  ــيتيح الطري ــا، وس ــتخدم حالي املس
الجديد لرشكة الطريان خفض تكاليف 

الوقود وبيع أرخص للركاب.
ــه يف الوقت  ــب "هآرتس"، فإن وحس
ــري  ــذي يط ــد ال ــل الوحي ــايل الناق الح
ــطني املحتلة  ــني الهند وفلس ــارشة ب مب
ــاعات  ــىل بعد 8 س ــال"، ع ــريان "الع ط
ــدويل إىل  ــون" ال ــن غوري ــار "ب ــن مط م

"مومباي".

ــق  ــة إىل أن طري ــارت الصحيف وأش
"نيودلهي - تل أبيب" الهندي يعد أول 
ــىل تحرر العالقات بني  دليل ملموس ع
ــعودية،  ــالل والقيادة الس ــان االحت كي
ــيق الهادئ حول القضايا  فرغم التنس
ــى اآلن أي  ــن هناك حت ــة، لم يك األمني

دليل ملموس فوق السطح.

موسكو تحذر واشنطن من اتخاذ الكيميايئ ذريعة لضرب سوريا

الصومال تلحق جيبوتي وتلغي شراكة مع موانئ ديب بميناء "بربرة"

ــدى  ــية ل ــفارة الروس ــربت الس اعت
ــات املتحدة  ــدف الوالي ــنطن أن ه واش
ــاك  بانته ــكو  موس ــام  اته وراء  ــن  م
ــو اإلبقاء عىل  ــوريا، ه التزاماتها يف س

جيب للمتطرفني يف الغوطة الرشقية.
وذّكرت السفارة يف بيان نرشته عىل 
ــكو  ــبوك ، بأن موس ــا يف فيس صفحته
ــوية الوضع يف  ــعيان لتس ــق تس ودمش
ــن جانب  ــة وأعلنتا م ــة الرشقي الغوط
ــس  خم ــدة  مل ــانية  إنس ــة  هدن ــد  واح
ــاعدات  ــال املس ــا إليص ــاعات يومي س
ــني عرب ممرات  ــالء املرىض واملدني وإج

إنسانية.
ــرث  ــبب تع ــان، إىل أن س ــار البي وأش
تحقيق هذه األهداف يكمن يف ترصفات 
ــة  الغوط يف  ــني  املتحصن ــلحني  املس
ــف األطراف الداعمة  الرشقية ويف موق
لهم، حيث يعرقلون إيصال املساعدات 
ــق القتال،  ــن مناط ــالء املدنيني ع وإج
إضافة إىل استمرارهم يف قصف أحياء 

دمشق خرقا للهدنة".
ــة  "الحمل ــان:  البي يف  ــاء  ج ــا  كم
ــيا  ــعواء التي تتهم روس الدعائية الش
ــوريا،  س ــاه  تج ــا  التزاماته ــاك  بانته
ــس االهتمام  ــا وراءها لي ــي بأن م توح
ــل  ب ــوريني،  الس ــني  املدني ــاع  بأوض
حسابات سياسية مدروسة تتصدرها 

ــب  جي ــىل  ع ــاظ  الحف يف  ــة  الرغب
ــة  العاصم ــي  ضواح يف  ــني  للمتطرف

السورية".
ــادة األمريكية  ــا حذر البيان القي كم
ــي ال  ــات الت ــاذ االتهام ــة اتخ ــن مغب م
تستند إىل أي دليل لسوريا باستخدام 
ــة لقصف  ــة، ذريع ــلحة الكيميائي األس

املواقع الحكومية السورية.
اإلدارة  أن  إىل  ــان  البي ــت  ولف
ــات  ترصيح ــدرت  أص ــة  األمريكي
ــيا  ــرا تعرب عن نيتها تحميل روس مؤخ
ــق  دمش ــتخدام  اس ــن  ع ــؤولية  املس
املزعوم للكيميائي، "يف الوقت الذي ال 
يوجد فيه أي أدلة عىل ذلك وباعرتاف 

األمريكيني أنفسهم، بل ولم يكن هناك 
أي ما يثبت هذه االتهامات يف أي وقت 

مىض".
ــات  ــفارة: "إن البالغ ــت الس وأضاف
ــي تروجها "الخوذ البيض"  الزائفة الت
ــن  م ــا  وغريه ــة  املصداقي ــة  عديم
ــة التي تدعي  ــات غري الحكومي املنظم
ــي  وه ــاني  اإلنس ــع  الطاب ذات  ــا  بأنه
ــرث من  ــت أك ــرب، ليس ــن الغ ــزق م ترت
مرسحية رخيصة ال يمكن األخذ بها".

ــر  ــوّد تحذي ــت: "ن ــام كتب ويف الخت
ــواس اتخاذ  ــات املتحدة من وس الوالي
ذلك ذريعة لتوجيه رضبات صاروخية 

إىل املنشآت الحكومية السورية".

ــة موانئ دبي  ــع رشك ــة رشاكة م ــال اتفاقي ــت الصوم ألغ
ــة اإلماراتية منذ  ــذي تديره الرشك ــاء "بربرة"، ال إلدارة مين
ــة، أمس  ــرة اإلخباري ــاة الجزي ــرت قن ــا ذك ــب م عام، بحس

الجمعة.
ــع موانئ دبي العاملية  ــاعات من توقي وجاء القرار بعد س
ــا، أمس  ــة إثيوبي ــال وحكوم ــة أرض الصوم ــن حكوم وكل م
ــرتاتيجياً  ــة تصبح بموجبها إثيوبيا رشيكاً اس األول، اتفاقي
ــبة %19، باإلضافة  ــرة يف أرض الصومال بنس ــاء برب يف مين
إىل أن إثيوبيا وبموجب االتفاقية تستثمر يف البنية التحتية 

الالزمة لتطوير "ممر بربرة" التجاري.
ــي العاملية بحصة  ــب االتفاقية تحتفظ موانئ دب وبموج
ــئ يف أرض الصومال بحصة  ــة املوان ــرشوع، وهيئ %51 يف امل
ــى التحتية  ــر البن ــا يف تطوي ــتثمر إثيوبي ــني تس %30، يف ح

ملرشوع املمر التجاري.
ــعة أيام من  ــد تس ــة بع ــال لالتفاقي ــاء الصوم ــي إلغ ويأت
إعالن رئاسة جمهورية جيبوتي، أن الرئيس إسماعيل عمر 

ــغيل محطة "دوراليه"  جليه أنهى عقداً مع موانئ دبي لتش
للحاويات، مشرية يف بيان: "قررت جمهورية جيبوتي السري 
ــوري لعقد االمتياز  ــب واحد وبأثر ف ــاً يف إنهاء من جان قدم

املمنوح ملوانئ دبي العاملية".
ــي إن محكمة لندن  ــة دب ــايض، قالت حكوم ــر امل ويف فرباي
ــن االدعاءات  ــئ دبي العاملية م ــدويل برأت موان ــم ال للتحكي

املوجهة بسوء السلوك، واملتعلقة بامتياز تشغيل املحطة.
وذكرت دبي أنه يف 2014م قدمت حكومة جيبوتي دعاوى 
تتهم موانئها العاملية، التي تملك حكومة دبي حصة أغلبية 
ــة لتأمني الحصول عىل  ــم مدفوعات غري قانوني فيها، بتقدي
االمتياز الخاص بمحطة دوراليه للحاويات ومدته 50 عاماً.

ــرى إنهاء العقد  ــس الجيبوتي إنه ج ــب الرئي وقال مكت
ــني بدأ يف  ــده بني الجانب ــّل نزاع طال أم ــاق يف ح ــد اإلخف بع

2012م.
ــيادة الوطنية  ــة "الس ــرار لحماي ــذ الق ــه اتخ ــاً إن مضيف

واالستقالل االقتصادي" للبالد.
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