
 اأ�س��درت ال�سلطات الرتكي��ة، اأوامر باعتقال 42 
�سحفي��ا، يف نط��اق حملة تلت حماول��ة انقالب 
وا�ستهدف��ت اأك��ر من 60 األف �سخ���ص، مما اأثار 

انتقادات �سديدة من الحتاد الأوروبي.
وتب��دي منظمات حقوق الإن�سان م��ن اأن ي�ستغل 
الرئي���ص الرتك��ي، رجب طيب اأردوغ��ان، الو�سع 

احلايل، كي يحكم قب�سته اأكر على ال�سلطة.
و�سمل��ت حمل��ة العتق��الت الوا�سع��ة يف تركيا 
اأف��رادا من اجلي���ص وال�رشطة وق�س��اة وموظفني 
يولي��و   15 انق��الب  حماول��ة  بع��د  حكومي��ني 
رئي���ص  يونك��ر،  كل��ود  ج��ان  وق��ال  الفا�سل��ة. 
يف  لي�س��ت  "تركي��ا  اإن  الأوروبي��ة،  املفو�سي��ة 
و�س��ع يوؤهله��ا لالن�سم��ام اإىل الحت��اد، �س��واء 
عم��ا قريب اأو خالل زمنية اأط��ول، وفق ما نقلت 
روي��رتز". واأ�ساف يونك��ر اأنه اإذا اأع��ادت تركيا 
العم��ل بعقوب��ة الإع��دام بعدما األغته��ا يف وقت 
�ساب��ق، فاإن ذلك �سيوقف اإجراءات الن�سمام اإىل 
الحتاد الأوروبي. وذكر اأردوغان يف وقت �سابق 
اإن ال�سع��ب الرتكي يريد عودة الإعدام، قائال "اإنه 
م��ن غري املمكن جتاه��ل مطلب ال�س��ارع بالرغم 

من ال�سغوطات احلقوقية". 
م��ن جه��ة اخرى دفع تزاي��د "اأن�سط��ة ال�رشطة اأو 
اجلي���ص" يف تركيا عقب النقالب الفا�سل، وزارة 
اخلارجية الأمريكية لل�سماح لأفراد اأ�رش موظفي 
مقراتها الدبلوما�سية مبغادرة الأرا�سي الرتكية، 

يف حال رغبوا بذلك.
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بعد توجيه االنتقادات الشديدة من قبل االتحاد األوربي لتركيا وقيام السفارة االمريكية بالسماح لرعاياها بمغادرة البالد

أردوغان يؤكد رغبة الشعب في عودة أحكام اإلعدام 

ميني داعش .... أبشع برنامج تلفزيوني في التأريخ

 اأته��م وزير اخلارجية الإيراين حممد جواد ظريف ال�سعودية 
واإ�رشائي��ل باإنف��اق "اأم��وال طائل��ة لرتوي��ج ظاه��رة اإيران 

فوبيا" اأو التخويف من اإيران.
واأ�س��ار ظريف خالل لقاء مع الإيراني��ني املقيمني يف دولة 
غان��ا، اإىل "تبدد غي��وم التخويف من اإيران خ��الل ال�سنوات 
املا�سية". وقال اإن "العامل اأ�سيب بالذهول واحلزن ال�سديد 
نتيج��ة اجلرائ��م الوح�سية التي ترتك��ب يف اليمن و�سوريا ل 
�سيما قتل الأطفال"، م�سيف��ا: "هم قاموا مبحاولت وا�سعة 
خالل ال�سنوات املا�سية لإظهار �سورة قامتة وغري حقيقية 
عن اجلمهورية الإ�سالمي��ة الإيرانية للتغطية على جرائمهم 
و�سيا�ساته��م القا���رشة وليج��دوا �سبي��ال لرتوي��ج ظاه��رة 
التخوي��ف م��ن اإي��ران وموا�سلته��ا". واأ�س��اف ظري��ف اأن 
اإ�رشائيل وال�سعودية بات يظهر يوما بعد  "تعاون وحتالف 

يوم واأ�سبح وا�سحا للعيان ول ميكن الت�سرت عليه".

قت��ل 19 �سخ�سا يف هج��وم ب�سكني داخ��ل مركز لذوي الحتياج��ات اخلا�سة يف 
الياب��ان. واأ�سي��ب اأك��ر من 20 اآخري��ن -معظمهم يف حالة خط��رة -يف احلادث 
ال��ذي وقع مبدينة �ساغاميهارا. ويعد هذا اأ�سواأ حادث قتل جماعي يف اليابان منذ 
عقود. وترتواح اأعمار ال�سحايا بني 19 و70 عاما، بح�سب ما نقلته وكالة كيودو 

عن م�سوؤولني. واألقت ال�رشطة القب�ص على �ساب بعدما �سلم نف�سه.
واأف��ادت تقارير ب��اأن ال�ساب ُيدعى �ساتو�سي يومات�سو )26 عاما(، واأنه كان يعمل 

يف مركز ت�سكوي يامايوري غاردن الذي يقع على بعد 40 جنوب غرب طوكيو.
وبح�سب التقارير، فاإنه قال لل�رشطة اإنه يرغب يف اأن يختفي اأي معاق.

وتق��ول ال�رشط��ة اإن "امل�ستب��ه به كتب خطاب��ا لرئي�ص جمل�ص الن��واب الياباين يف 
فرباير/�سب��اط يه��دد بقتل اأف��راد من ذوي الحتياج��ات اخلا�س��ة". واأ�سافت اأنه 
"تلق��ى عالج��ا يف اإحدى امل�ست�سفيات، ثم خرج منها". ودخل املهاجم اإىل مركز 
الراعي��ة يف ال�ساع��ة 2:30 �سباح��ا بالتوقيت املحل��ي، واأخذ يطع��ن املوجودين 
داخل��ه. واأظه��رت �سور بث��ت عرب قن��وات تلفزيوني��ة يابانية العديد م��ن �سيارات 
الإ�سعاف خارج املن�ساأة. ونادرا ما ت�سهد اليابان حوداث قتل جماعي، حيث تطبق 
قوانني م�سددة بخ�سو�ص حمل ال�سالح. ويف عام 2008 قتل رجل �سبعة اأ�سخا�ص 

طعنا يف منطقة جتارية بالعا�سمة طوكيو.

وجه��ت اتهام��ات كث��رية وثار ج��دل كبري ح��ول هذه 
للتط��رف  بالرتوي��ج  اتهام��ات  وجابه��ت  الربام��ج 
وم�ساه��د  اأف��كار  عل��ى  احتوائه��ا  ب�سب��ب  والإره��اب 
تتعار���ص مع املعاين الإن�سانية ومتنح دعاية جمانية 
لم�سوؤول��ة للتنظيم��ات الإرهابية لتتح��ول من برامج 
فكاهي��ة م�سلي��ة اإىل برام��ج ت�سج��ع عل��ى العن�رشي��ة 
والعن��ف والإره��اب وت��روج باملعن��ى الع��ام لثقاف��ة 
داع���ص. وتكم��ن خط��ورة ه��ذه الربام��ج يف حتقيقه��ا 
ن�س��ب م�ساهدة عالي��ة، مما يجعل امل��ادة التي تقدمها 

يف متن��اول جميع اأفراد الأ�رشة، وه��و ما يتيح للعنف 
التح��ول من الت�سلي��ة اإىل التقليد واإث��ارة امل�سكالت يف 

املجتمع.
وم��ن اأبرزهذه الربامج التي تثري الرعب وت�سوق للعنف 
برنام��ج »رام��ز بيلع��ب بالن��ار« ال��ذي يقدم��ه املمثل 
امل���رشي رام��ز ج��الل عل��ى قن��اة اإم بي �س��ي، وتقوم 
فكرت��ه عل��ى ا�ست�ساف��ة اأحد امل�ساه��ري واإيهام��ه باأن 
الفندق الذي يقي��م فيه �سب به حريق هائل واأن حياته 
يف خط��ر. وواجه الربنامج دعاوى ق�سائية وانتقادات 

وا�سع��ة حتى قبل عر�سه خا�سة اأن الإعالن الرتويجي 
ت�سمن عبارة على ل�سان مقدمه يقول فيها اإنه ي�ستمتع 

مب�ساهدة الب�رش وهم يحرتقون يف النار.
ولق��ى برنام��ج »ميني داع���ص« الذي ي��ذاع على قناة 
النه��ار امل�رشي��ة ويقدم��ه ممث��ل مغمور يدع��ى خالد 
علي�ص ن�سيب��ا كبريا من النقد، حي��ث و�سفته �سحيفة 
ديل��ي ميل الربيطاني��ة ب�«اأب�سع برنام��ج تلفزيوين يف 
التاري��خ«. واأظه��ر الربنام��ج تنظيم داع���ص الإرهابي 
يف �س��ورة اإنتاجي��ة م�سغ��رة جن��ح القائم��ون عل��ى 

العم��ل يف اإبرازه��ا ب�س��ورة حتاكي التنظي��م فعال يف 
كومي��دي اعتم��د �سانعوه على اإطالق الن��ار يف الهواء 
وتهديد ال�سي��وف باأحزمة نا�سف��ة ليجعلوا من احلدث 
اأم��را م�سحكا قد يجل��ب امل�ساهدي��ن واملعلنني للقناة 
التي تبث��ه. وتدور فكرة الربنامج ح��ول اإيهام ال�سيف 
باأنه تعر���ص للخطف على يد جمموع��ة م�سلحة تابعة 
للتنظي��م ويطلب��ون من��ه، حتت تهدي��د الأ�سلح��ة الآلية 
والأحزم��ة النا�سف��ة، التع��اون معه��م وتنفي��ذ بع���ص 

العمليات الإرهابية واإل ف�سيكون م�سريهم القتل.

الفروف: االتفاقات مع كيري تضمن عزل داعش والنصرة

لبنان: لم نعد قادرين على تحمل عبء الالجئين

عباس يطالب بمقاضاة بريطانيا على وعد بلفور

ظريف: السعودية وإسرائيل 
تروجان لـ "إيران فوبيا"

مو�سكو - متابعة
 اأع��رب وزير اخلارجية الرو�سي �سريغي لفروف ع��ن قناعته باأن التفاقات 
الت��ي مت تو�س��ل اإليها موؤخرا مع نظريه الأمريك��ي جون كريي، من �ساأنها اأن 

ت�سمن تن�سل املعار�سة ال�سورية املعتدلة من داع�ص والن�رشة.
وق��ال لف��روف اإن "اأثر اللقاء م��ع كريي يف فينتيان عا�سم��ة لو�ص انه يف 
ح��ال تطوي��ر التفاق��ات التي مت التو�س��ل اإليه��ا يف اأعقاب اللق��اء مع وزير 
اخلارجي��ة الأمريكي يف مو�سكو، يف �سياق امل�س��اورات املرتقبة بني اخلرباء 
الرو���ص والأمريكي��ني، ويف حال تنفي��ذ هذه التفاقات فع��ال، ف�ست�سمن تلك 
التفاق��ات تن�س��ل املعار�س��ني املعتدل��ني م��ن اإرهابيي "داع���ص" و"جبهة 

الن�رشة".

وكالت - متابعة
 اأك��د رئي���ص احلكوم��ة اللبنانية متام �س��الم اأن "هناك ما يق��ارب 1.5 مليون 
نازح �سوري يف بلد اإمكانياته حمدودة"، داعيا لإن�ساء مناطق اإقامة للنازحني 
داخ��ل �سوريا. واعترب �س��الم يف كلمة بالده التي األقاه��ا يف القمة العربية يف 
العا�سم��ة املوريتانية نواك�سوط، اأن "اأخطر اأزمة تعاين منها الأمة هي الأزمة 
ال�سوري��ة، التي لفحت لبنان بنارها واألقت علي��ه اأعباء هائلة"، م�سددا على اأن 
لبنان بلد �سغري يوؤدي واجبه الأخوي بال منة، ترفده م�ساعدات دولية ما زالت 

قا�رشة عن تلبية حاجات النازحني واملجتمع امل�سيف.
واأعل��ن �سالم اأن "لبنان لي�ص بلد النزوح الدائ��م ولي�ص وطنا نهائيا اإل لأهله"، 
جمددا حر�سه الدائم على امل�سلحة العربية العليا وت�سامنه مع العرب يف كل 
ق�ساياه��م". قائال: "نحن نتطلع اإىل يوم يحل فيه ال�سالم ليعود النازحون اإىل 
بلده��م ون�سب��ك اأيدينا باأيديهم يف ور�سة اإعمار �سوري��ا"، م�سريا اإىل اأن "لبنان 
تعر���ص اإىل موج��ة اإرهاب عاب��رة للحدود، وعلى رغ��م اأزمت��ه ال�سيا�سية التي 
حال��ت حت��ى الآن دون انتخ��اب رئي�ص للجمهوري��ة، متكن م��ن الت�سدي لهذه 

الظاهرة التي تن�رش العنف من دون اأي وازع ديني اأو اأخالقي".

غزة _ وكالت
 طل��ب الرئي�ص الفل�سطيني حمم��ود عبا�ص م�ساعدة اأمانة جامعة الدول العربية 
يف اإع��داد مل��ف قانوين لرفع ق�سي��ة �سد احلكومة الربيطاني��ة لإ�سدارها وعد 

بلفور، وتنفيذه ما ت�سبب يف نكبة ال�سعب الفل�سطيني.
وق��ال عبا�ص اأم��ام موؤمتر القمة العربي��ة ال�27، الذي عق��د يف موريتانيا، يف 
كلمت��ه التي األقاها نيابة عنه وزير اخلارجية ريا�ص املالكي، "نعمل من اأجل 
فت��ح ملفات اجلرائم الإ�رشائيلية، التي ارتكبت بحق �سعبنا منذ نهاية النتداب 
الربيطاين على فل�سطني، مرورا باملجازر التي نفذتها عام 1948 وما بعدها".
وج��دد عبا�ص ترحيب��ه باملبادرة الفرن�سي��ة لكنه حذر من مفه��وم يتم تداوله 
وي��روج ل��ه حتت م�سمى "التع��اون الإقليم��ي اأو الأمن الإقليم��ي"، بهدف خلق 
تن�سي��ق اأمني اإقليمي بني اإ�رشائيل والدول العربية، يهدف اإىل تطبيع العالقات 

قبل حتقيق هدف اإنهاء الحتالل الإ�رشائيلي لالأرا�سي الفل�سطينية والعربية.

حماي��ة  "جلن��ة  اخ��ريا  املتح��دة  المم  اعتم��دت 
ال�سحافي��ني" كمنظم��ة غ��ري حكومي��ة وتراجع��ت 
بذل��ك حتت �سغط الوليات املتحدة عن قرار �سابق 

يف هذا ال�ساأن.
وكان��ت جلن��ة املنظمات غ��ري احلكومي��ة يف الأمم 
املتح��دة رف�ست يف 26 ايار/ماي��و تر�سيح "جلنة 
حماي��ة ال�سحافيني". لكن الوليات املتحدة طلبت 
بعد ذلك من الع�ساء ال� 54 يف اللجنة املتخ�س�سة 

يف المم املتحدة الرتاجع عن هذا القرار.
يف  ال�سحافي��ني"  حماي��ة  "جلن��ة  اعتم��اد  واق��ّر 
ت�سوي��ت يف املجل���ص القت�س��ادي والجتماع��ي 

ل��المم املتح��دة باربع��ني �سوت��ا مقاب��ل خم�س��ة 
وامتناع �ستة اع�ساء عن الت�سويت.

و�سوت��ت �سد الق��رار رو�سيا وال�س��ني وزميبابوي 
وفيتن��ام وروان��دا، بينم��ا امتنع��ت ع��ن الت�سويت 
والهن��د  فا�س��و  وبوركين��ا  وبنغالد���ص  اجلزائ��ر 

وباك�ستان واوغندا.
وقال��ت ممثل��ة رو�سي��ا يف المم املتح��دة اإن ق��رار 
اىل  يع��ود  ال�سحافي��ني  حماي��ة  "جلن��ة  اعتم��اد 
جلن��ة املنظمات غ��ري احلكومية وان��كاره "يقو�ص 

م�سداقيتها".
من جهته��ا، و�سف��ت ال�سفرية المريكي��ة يف الأمم 
املتحدة �سامنثا باور "جلن��ة حماية ال�سحافيني" 
باأنها "منظم��ة م�ستقلة وغري منحازة"، يعترب عدم 

اعتمادها "خ�سارة هائلة لالمم املتحدة".
وع��ربت ع��ن ا�سفه��ا ل��ن "جلن��ة املنظم��ات غ��ري 
احلكومية باتت تت�رشف كلجنة معادية للمنظمات 
غ��ري احلكومي��ة" برف�سه��ا كل �سن��ة تر�س��ح مئات 

املنظمات "ملجرد انها تنتقد احلكومات".
ورف�س��ت يف مايو/اأي��ار حماول��ة ح�س��ول جلن��ة 
حماي��ة ال�سحافي��ني عل��ى العتم��اد وكان جنوب 
ال�س��ودان ورو�سي��ا وال�س��ني م��ن بني ال��دول التي 

عار�ستها.
وباك�ست��ان  واأذربيج��ان  ال�س��ني  �سوت��ت  كم��ا 
وال�سودان �سد اعتم��اد جلنة حماية ال�سحفيني يف 
مايو/اأيار. وقال الأم��ني العام لالأمم املتحدة بان 
كي م��ون يف ذلك الوقت اإنه ي�سعر بخيبة الأمل من 

رف�ص طلب جلنة حماية ال�سحفيني.
وي�سم��ح و�س��ع "املنظم��ة غ��ري احلكومي��ة" له��ذه 
املنظمات بدخول مقار الأمم املتحدة ب�سهولة اأكرب.
ويعود طلب "جلنة حماية ال�سحافيني" اىل 2012 
لكن��ه رف���ص ثم��اين م��رات يف اغل��ب الحيان عرب 

ا�ستخدام ثغرات اجرائية.
ع��ن  تقاري��ر  ال�سحفي��ني  حماي��ة  جلن��ة  وتن���رش 
انته��اكات حري��ة ال�سحاف��ة يف ال��دول ومناط��ق 
ال���رشاع يف اأنح��اء الع��امل وتعد التقاري��ر وحت�سد 
التحرك نيابة عن ال�سحفي��ني امل�ستهدفني. ومينح 
الو�س��ع ال�ست�س��اري اللجنة حق دخ��ول مقر الأمم 
املتح��دة وي�سم��ح له��ا بامل�سارك��ة يف العدي��د من 

اأن�سطتها.

 

انقرة _ وكاالت

واشنطن  _ وكاالت

القاهرة _ وكاالت

طوكيو - وكاالت 

  عرب تقرير �سادر عن الأمم املتحدة عن �سدمة 
املنظم��ة من ارتفاع ملح��وظ يف ن�سبة وفيات 
واإ�ساب��ات الأطف��ال يف اأفغان�ستان يف ن�سف 
ال�سن��ة الأخ��ري ووا�سف��ا اي��اه باملعي��ب، حيث 
كانت ح��الت الوفاة والإ�سابة هي الأعلى يف 

ن�سف �سنة منذ عام 2009.
وق��ال مع��دو تقري��ر للمنظم��ة الدولي��ة اإن هذا 
الرتف��اع "مقلق ويدعو للخج��ل" واإن التاريخ 
�سيطل��ق حكمه على امل�سوؤول��ني من كل اأطراف 

النزاع.
وقد �سجلت 1601 حالة قتل ملدنيني من كافة 

الأعمار، وكان بينهم 388 طفال.
وقت��ل 80 �سخ�سا يف اآخر انفج��ار �سخم وقع 

يف العا�سمة كابول.
وقال م��ا يعرف بتنظي��م "الدول��ة الإ�سالمية" 
اإنه "نف��ذ الهجوم الذي ا�ستهدف م�سرية لأتباع 

الأقلية ال�سيعية الهزارة".
وق��ال املفو���ص ال�سام��ي حلق��وق الإن�سان يف 
الأمم املتح��دة، زي��د رع��د احل�س��ني، اإن "فريقه 
ا�ستم��ع اإىل تفا�سي��ل ع��ن 5 اآلف حال��ة م��ن 
حالت عائالت م�سها العنف يف ال�سهور ال�ستة 

الأخرية".
واأ�س��اف اأن "ثلث هذه العائالت قتل اأو اأ�سيب 
طف��ل له��ا يف اأح��داث العن��ف الت��ي تع�س��ف 

بالبالد".
وقت��ل اأو جرح 63934 مدني��ا منذ بداأت الأمم 
املتح��دة عملي��ة الإح�س��اء يف �سه��ر يناي��ر/
كان��ون الث��اين ع��ام 2009، بينه��م 22941 

حالة وفاة.
وقت��ل 1601 مدين بني �سه��ري يناير/كانون 
الثاين ويونيو/حزيران من ه��ذه ال�سنة، بينهم 

388 طفال و130 امراأة.
كذل��ك ج��رح 3565 مدني��ا يف نف���ص الف��رتة، 

بينهم 1121 طفال و377 امراأة.

ع��ام  بداي��ة  من��ذ  اأفغاني��ا   157987 ون��زح 
10 يف املئة عن نف�ص الفرتة  2016، بزيادة 

من العام الفائت.
وح��ذرت الأمم املتحدة م��ن اأن هذه الأرقام قد 
تكون اأقل من الواقع، ب�سبب الأ�ساليب ال�سارمة 

املتبعة يف التاأكد من الأرقام.
وت�سم��ن التقرير ادعاءات بح�س��ول انتهاكات 
�سارخ��ة حلق��وق الإن�س��ان، وح��الت انته��اك 
جن�سي لالأطف��ال، وا�ستهداف متعمد للمحامني 
والنا�سط��ني والن�س��اء املعروف��ات، وهجم��ات 

ا�ستهدفت من�ساآت تعليمية و�سحية.
وافاد التقري��ر اأن عنا���رش مناه�سة للحكومة 
م�سوؤول��ة ع��ن 60 يف املئ��ة من ح��الت القتل 
والإ�ساب��ة، وهذا يعني ب�س��كل اأ�سا�سي طالبان 

وما ي�سمى بتنظيم "الدولة الإ�سالمية".
لك��ن 1180 حال��ة ن�سب��ت اإىل ق��وات موالي��ة 
للحكوم��ة، وه��ذا يعن��ي زيادة قدره��ا 47 يف 

املئة عن نف�ص الفرتة من العام املا�سي.

قلق أممي من "ارتفاع نسبة وفيات األطفال في أفغانستان"

بعد ما جوبه بالرفض ثمان مرات ...

 األمم المتحدة تعتمد لجنة حماية الصحافيين تحت ضغط أميركي

وكاالت - متابعة

 جتتاح برامج املقالب والكامريا اخلفية، 
التي حتاول ا�ستقطاب اأكرب عدد ممكن 

من امل�ساهدين، ال�سا�سات العربية، 
وحتاول جذب اجلمهور بافتعال مواقف 

مرعبة بقالب كوميدي، لكن من�سوب 
العنف يف املو�سم الرم�ساين احلايل 

ارتفع بنحو الفت يف هذه الربامج 
اإىل حد اإثارة االنتقاد واإ�سدار فتاوى 
التحرمي ورفع دعاوى ق�سائية �سدها.

مقتل 19 شخصا طعنا في اليابان


