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ألمانيا "دفعت الماليين" من أجل الحصول على تسريبات 
"وثائق بنما"

تقرير يتهم السعودية بأنها "أكبر داعم للتطرف" في بريطانيا

 

وزير خارجية قطر: 
المطالب غير واقعية وال يمكن تطبيقها!

فيما ينتظر املراقبون رد الدول املقاطعة حيال الرد القطري على مطالبها، و�صف 
وزي��ر اخلارجي��ة القطري حممد بن عب��د الرحمن اآل ثاين، مطال��ب الدول املقاطعة 

باأنها غري واقعية وغري قابلة للتطبيق
ودع��ا رئي���س الدبلوما�ص��ية القطري��ة خ�ص��وم بالده يف الوق��ت ذاته اإىل موا�ص��لة 
التفاو���س، غداة ت�ص��ليم الدوح��ة ردها على مطال��ب الدول املقاطعة عرب الو�ص��يط 

الكويتي، ما يوحي باأن ف�صال جديدا من الت�صعيد ينتظر هذه الأزمة.
الوزي��ر القط��ري، قال خالل موؤمتر �ص��حايف مع نظ��ريه الأملاين زيغم��ار غابريل 
بالدوحة: "الالئحة، غري واقعية" وغري قابلة للتطبيق، وال�رشوط التي تت�صمنها ل 
تتعلق بالإرهاب بل بقمع حرية التعبري. واألقى وزير اخلارجية القطري بالكرة اإىل 
ملعب اخل�ص��وم، متجاوزا طرح الدول املقاطعة املرتبط بتنفيذ مطالب �صمن مهلة 
حم��ددة انته��ى متديدها الأخري، بقوله :"ل يوجد حل لأي اأزمة اإل من خالل طاولة 
املفاو�صات". يذكر اأن ال�صعودية والإمارات والبحرين وم�رش كانت قدمت يف وقت 
�ص��ابق لقط��ر لئحة من 13 مطلب��ا، من بينها خف�س م�ص��توى العالقات مع اإيران، 

ووقف التحري�س الإعالمي �صد دول اجلوار، واإغالق القاعدة الع�صكرية الرتكية.
واأ�ص��درت ال�ص��عودية والإمارات والبحرين وم�رش، الأربع��اء 5 يوليو/متوز، بيانا 
م�ص��رتكا حول ت�ص��لم الرد القط��ري على مطالبها، م�ص��رية اإىل اأنها �ص��رتد عليه يف 

الوقت املنا�صب.

اأفادت تقارير باأن اأملانيا دفعت ماليني اليورو من اأجل احل�ص��ول على الت�رشيبات 
التي ك�صفت ق�صية التهرب ال�رشيبي ال�صهرية املعروفة با�صم "وثائق بنما".

وقالت الوكالة الفدرالية للجرمية اإنها �ص��تحول مالي��ني الوثائق التي بحوزتها اإىل 
ن�صخة اإلكرتونية لتقييمها، دون اأن تذكر القيمة املالية التي دفعتها للح�صل عليها، 
ولكن م�ص��وؤولني حكوميني اأخربوا و�صائل الإعالم احلكومية اأن املقابل ي�صل اإىل 5 
ماليني يورو. واأحرجت الت�رشببات روؤ�صاء دول وم�صوؤولني وم�صاهري، عندما ك�صفت 
ع��ن تهربه��م م��ن ال�رشائب يف بلدانهم. وكانت �ص��حيفة زود دويت�ص��ي ت�ص��ايتونغ 
الأملانية اأول و�ص��يلة اإعالم حت�ص��ل على بع�س هذه الت�رشيبات التي تقع يف 11،5 
ملي��ون ثيق��ة، �ص��ادرة عن �رشك��ة املحاماة مو�ص��اك فون�ص��يكا، ثم ح�ص��لت عليها 

و�صائل اإعالم اأخرى بالتعاون مع الحتاد الدويل للمحققني ال�صحفيني.

خل�س تقرير �صدر حديث ملوؤ�ص�صة بحوث اإىل اأن هناك �صلة بني ال�صعودية والتطرف 
يف بريطانيا. وورد يف التقرير الذي اأ�ص��درته موؤ�ص�صة هرني جاك�صون لالأبحاث اأن 
هناك "�ص��لة وا�ص��حة ومتنامية" بني منظمات اإ�ص��المية تتلق��ى دعما من اخلارج 

ومنظمات تروج للكراهية وتنظيمات جهادية تروج للعنف.
ودعت املوؤ�ص�صة، املتخ�ص�صة يف ال�صوؤون اخلارجية، اإىل اإجراء حتقيق عام يف الدور 
الذي تلعبه ال�ص��عودية ودول خليجية اأخرى.ونفت ال�ص��فارة ال�صعودية يف بريطانيا 

ما ورد يف التقرير، قائلة اإنه "كاذب ب�صكل قاطع".
وتتعر�س احلكومة الربيطانية ل�ص��غوط لن�رش تقرير عن املنظمات الإ�ص��المية التي 
تن�ص��ط يف بريطاني��ا.وكان رئي�س ال��وزراء ال�ص��ابق ديفيد كامريون ق��د طلب اإعداد 
تقرير حول وجود ونفوذ منظمات جهادية، ولكنه مل ينجز حتى الآن، وهناك �صكوك 

حول ما اإذا كان �صين�رش على املالأ يف حال اإجنازه.

كّذب��ت جامعة الدول العربية ت�رشيحات من�ص��وبة لأمينه��ا العام، اأحمد اأبو 
الغيط ،حول اختيار "دول املقاطعة" اأ�صلوبا خاطئا للتعامل مع اأزمة قطر.
وجاء النفي على ل�ص��ان املتحدث الر�ص��مي با�ص��م اجلامعة، حممود عفيفي، 
الذي اأكد اأن ل �صحة على الإطالق ملا تداولته بع�س وكالت الأنباء، حول 
اأن الأم��ني العام، اأحمد اأبو الغيط، اعترب اأن "اأ�ص��لوب تعام��ل الدول العربية 
الأربع التي قدمت قائمة من املطالب اإىل دولة قطر مع الأزمة كان خاطئا". 
 واأو�ص��ح عفيفي اأن هذه الت�رشيحات غري ال�صحيحة نقلتها اإحدى وكالت 
الأنب��اء ع��ن اأبو الغيط اأثناء   املوؤمتر ال�ص��حفي الذي عق��ده اأم�س 4 يوليو/

متوز مع وزير خارجية اإيطاليا يف روما.
واأكد عفيفي اأن حديث الأمني العام خالل املوؤمتر ال�ص��حفي كان "دقيقا"، 

م�ص��ددا عل��ى اأن اأب��و الغي��ط مل يتطرق ب��اأي �ص��كل اإىل م�ص��وؤولية اأي طرف. 
وا�ص��تطرد  قائ��ال: "بالتايل فال جم��ال ملثل هذه النوعية م��ن التاأويالت اأو 

التف�صريات املجتزاأة اأو امل�صللة".
واأ�ص��ار الدبلوما�ص��ي امل�رشي اإىل اأن موقف الأمني العام من الأزمة ب�ص��كل 
عام كان وا�ص��حا منذ بدايتها ول يحتمل اللب�س، وهو ما جت�صد يف عنا�رش 
البي��ان ال�ص��ادر عن��ه حينه��ا، وه��و م��ا مت التاأكيد علي��ه جم��ددا اأم�س يف 
الت�رشيح ال�ص��ادر عن املتحدث الر�صمي ب�ص��اأن لقاء الأمني العام مع وزير 

اخلارجية الإيطايل. 
وكان��ت وكالت��ا "EFE" و"EPA" ق��د نقلت��ا ع��ن اأبو الغي��ط قوله خالل 
املوؤمتر ال�صحفي مع نظريه الإيطايل، اإن  طرح املطالب ال�13 التي وجهتها 
ال�ص��عودية والإم��ارات والبح��ري وم�رش، عل��ى العلن مل تكن "ا�ص��رتاتيجية 

�صحيحة".

تّوعدت وا�صنطن، الأربعاء، بيونغ يانغ بدفع ثمن باهظ 
عل��ى اإطالقه��ا �ص��اروخا بال�ص��تيا عاب��را للق��ارات من 
خالل اتخاذ اإجراءات اأ�ص��د �صدها، فيما اأعلن البنتاغون 

ا�صتعداده للدفاع عن اأمريكا وحلفائها.
وقال وزي��ر اخلارجي��ة الأمريكي ريك�س تيلر�ص��ون، يف 
بي��ان ر�ص��مي، اإن الولي��ات املتح��دة �ص��تجعل كوري��ا 
ال�ص��مالية تدفع ثمن��ا باهظا من خالل اتخ��اذ اإجراءات 
اأ�ص��د �صدها. وقال اإن بالده لن تقبل اأبدا الت�صلح النووي 

الكوري ال�صمايل.

وذك��ر اأن اإط��الق كوريا ال�ص��مالية �ص��اروخا بال�ص��تيا 
عابرا للقارات ميثل تهديدا جديدا متزايدا �ص��د الوليات 
املتح��دة والدول احلليفة لها، موؤكدا على �رشورة اتخاذ 

تدابري على م�صتوى عاملي لكبح جماح تهديداتها.
ووجه تيلر�ص��ون حتذي��را اإىل الدول التي ت�ص��مح للعمال 
الكوري��ني ال�ص��ماليني بالعم��ل فيها اأو تخدم امل�ص��الح 
القت�ص��ادية والع�ص��كرية للنظام الكوري ال�صمايل، اأو ل 
تلتزم بقرارات الأمم املتحدة �صد كوريا ال�صمالية، قائال 

اإن تلك الدول ت�صاعد النظام اخلطري وحتر�صه.
واأعلن��ت دان��ا واي��ت، املتحدث��ة با�ص��م وزارة الدف��اع 
الأمريكي��ة، ا�ص��تعداد الق��وات الأمريكي��ة للدف��اع ع��ن 

الولي��ات املتحدة وحلفائها من التهدي��د املتزايد الذي 
ت�ص��كله بيونغ يانغ. وقالت: "نحن ل نزال على ا�صتعداد 
للدف��اع عن اأنف�ص��نا وعن حلفائنا، وا�ص��تخدام جمموعة 
كامل��ة م��ن الفر���س املتاحة لنا �ص��د التهدي��د املتزايد 

الذي ت�صكله كوريا ال�صمالية".
وقال واي��ت: "اإن التزامن��ا بحماية حلفائن��ا - اليابان 
وكوري��ا اجلنوبية - يف مواجهة هذه التهديدات ل يزال 

على حاله".
واأج��رت الوليات املتح��دة وكوريا اجلنوبي��ة مناورات 
�ص��اروخية م�ص��رتكة عل��ى ال�ص��احل ال�رشق��ي، ردا على 

ت�رشف بيونغ يانغ.

ي�ص��تكي الأردن من مطار تقيمه اإ�رشائيل مبحاذاة 
حدود مدينة العقبة جنوبي اململكة، لوقوعه قبالة 
مط��ار املل��ك ح�ص��ني يف ه��ذه املدين��ة، وتتخوف 
عّم��ان من وقوع حوادث جوي��ة لتداخل املوجات 
والرتددات. وتوقع م�ص��وؤول حكومي اأردين ت�صغيل 
مطار "متناع" الإ�رشائيلي املحاذي حلدود مدينة 
العقب��ة جنوبي اململك��ة نهاية الع��ام احلايل بعد 

انتهاء الأعمال الإن�صائية فيه.
ونقل��ت �ص��حيفة "الغ��د" الأردني��ة الأربع��اء، عن 
امل�صوؤول احلكومي، الذي رف�س الك�صف عن ا�صمه، 
الق��ول اإن املط��ار ال��ذي يبع��د نح��و 20 كيلومرتا 
عن مدين��ة اإيالت املحاذية حل��دود مدينة العقبة، 
يف  الإ�رشائيلي��ة  ال�ص��لطات  عن��ه  اأعلن��ت  وال��ذي 
2013، اأ�ص��بح جاهزا لال�ص��تخدام وي�صكل خطرا 
على �ص��المة الط��ريان. وب��نّي امل�ص��وؤول احلكومي 
اأن منظم��ة الط��ريان امل��دين الدويل، ب��داأت موؤخرا 
بالتحقي��ق يف �ص��كوى تق��دم بها الأردن، خا�ص��ة 
واأن املط��ار الإ�رشائيل��ي يق��ع قبالة مط��ار امللك 
ح�ص��ني يف مدينة العقبة، ما يعني احتمال تداخل 
جوي��ة.  ح��وادث  ووق��وع  وال��رتددات  املوج��ات 
واأو�ص��ح امل�ص��در اأن الأردن ق��ام بتحري��ك ه��ذه 
ال�ص��كوى به��دف حماية اأجوائ��ه م��ن اأي انتهاك، 

واحلفاظ على اأمن و�صالمة الطريان فيها.
وكان��ت م�ص��ادر اأردنية اأكدت يف وقت �ص��ابق اأن 
اإن�ص��اء املط��ار ق��رب مطار املل��ك ح�ص��ني الدويل 
 1944 �ص��يكاغو  لتفاقي��ة  خمال��ف  العقب��ة  يف 
ومتطلبات ال�ص��المة العامة الواج��ب اتباعها عند 
ت�ص��ميم اأي مط��ار جدي��د. ولفت��ت امل�ص��ادر اإىل 
حتمي��ة التع��دي عل��ى �ص��يادة الأج��واء الأردني��ة 
عند اق��رتاب وهب��وط الطائرات يف مط��ار متناع، 
بالإ�ص��افة اإىل تعري�س �ص��المة الطائرات العاملة 
يف مط��ار امللك ح�ص��ني الدويل للخط��ر، علما باأن 
املطار ي�صتخدم من قبل ثالث اأكادمييات لتدريب 

الطيارين اأي�صا.

اأعل��ن الكرمل��ني ، الأربع��اء، اأن الرئي���س فالدميري 
بوت��ني ق��د يبح��ث م��ع نظ��ريه الأمريك��ي دونالد 
ترام��ب فر���س التعامل ب��ني الدولتني يف �ص��وريا 

بغية موا�صلة احلرب على الإرهاب.
وذكر املتحدث با�ص��م الرئا�ص��ة الرو�صية، دميرتي 
بي�ص��كوف، اأنه من املتوق��ع اأن يتيح اأول لقاء بني 
الزعيم��ني يف مدين��ة هامب��ورغ الأملاني��ة، عل��ى 
هام���س فعاليات قمة جمموع��ة الدول الع�رشين 7 
و8 يوليو/مت��وز اجل��اري، اإقام��ة احل��وار احليوي 
بالن�ص��بة للع��امل برمته فيم��ا يتعل��ق بتفعيل حل 
الأزم��ات والق�ص��ايا بالغ��ة الأهمي��ة الت��ي يزداد 

عددها يوميا.
واأو�ص��ح بي�ص��كوف اأن بوتني وترام��ب قد يبحثان 
اآفاق الت�ص��وية ال�صورية و�ص��ري مفاو�صات اأ�صتانا، 
ب��ني  املمك��ن  التع��اون  م�ص��ائل  اإىل  بالإ�ص��افة 
الدولتني يف �ص��بيل مكافحة  الإره��اب، اإذا اأعربت 

وا�صنطن عن رغبتها يف ذلك.

جامعة الدول العربية تكذب تصريحات منسوبة ألبو الغيط بشأن قطر!

األردن قلق من إقامة واشنطن تتوعد بيونغ يانغ بدفع ثمن باهظ
إسرائيل مطارًا قرب العقبة!

الكرملين: بوتين سيبحث مع 
ترامب مكافحة اإلرهاب في سوريا

واشنطن _وكاالت

عمان _وكاالت

موسكو _وكاالت

وكاالت - متابعة

مفاوضات "أستانا-5".. االتفاق على ترسيم خرائط المنطقتين الوسطيين وخالفات حول ادلب
نقال عن م�ص��ادر من املفاو�ص��ات، مت التوافق على تر�صيم 
خرائ��ط املنطقتني الو�ص��طيني وخالفات ح��ول اإدلب فيما 
�ص��حبت املنطق��ة اجلنوبية من التداول. واأ�ص��اف امل�ص��در 
ذاته اأن حمادثات اأ�ص��تانا لن تخرج بوثيقة �صيتم التوقيع 
عليها لأن تركيا تريد توقيع �ص��لة كامل��ة من التفاقيات. 
كما اأفادت وكالت اأنه مت التوافق على وثيقة اإزالة الألغام 
يف املناطق الأثرية يف �صوريا. وقد اأعلنت وزارة اخلارجية 
الكازخ�ص��تانية، يف ق��وت �ص��ابق الأربع��اء 4 يولي��و، ب��دء 
املحادث��ات الثنائي��ة بني امل�ص��اركني يف "اأ�ص��تانا5- "، 
موؤك��دة م�ص��اركة جميع الوفود مب��ا فيها وفد املعار�ص��ة 
الكازخ�ص��تانية  اخلارجي��ة  اأن  م�ص��در  وذك��ر  امل�ص��لحة. 
�رشحت باأن املفاو�صات �صرتكز على حتديد حدود مناطق 
تخفيف التوتر. وك�ص��ف رئي�س الوفد الرو�صي اإىل مباحثات 
اأ�ص��تانا، األك�ص��ندر لفرينتيي��ف، يف وقت �ص��ابق، عن قرب 
النته��اء من تعيني حدود عدد م��ن مناطق تخفيف التوتر 
يف �صوريا رغم بع�س ال�صعوبات. ومل ي�صتبعد لفرينتييف 
املناط��ق  يف  رو�ص��ية  ع�ص��كرية  �رشط��ة  مو�ص��كو  ن���رش 
الفا�ص��لة يف حال التو�ص��ل اإىل اتفاق. وقد انطلقت اأعمال 
اجلولة اخلام�ص��ة من املفاو�ص��ات ال�ص��ورية يف العا�صمة 
الكازاخ�صتانية اأ�صتانا، الثالثاء، بعد و�صول جميع الوفود 

امل�صاركة يف الجتماعات. 
على �ص��عيد اخ��ر قال اأحم��د ب��ري رئي�س وفد املعار�ص��ة 
ال�ص��ورية امل�صلحة، امل�صاركة يف مفاو�صات "اأ�صتانا5-"، 
اإن املعار�ص��ة ل��ن توق��ع عل��ى اتف��اق "اإذا كان ال�ص��امن 
الإيراين موجودا"، اأو على "اتفاق ل يخدم م�صلحة الثورة".
واأ�ص��اف بري يف ت�رشي��ح لوكالة "�ص��بوتنيك"، الأربعاء 
5 يوليو/مت��وز: "نحن اأتينا اإىل اأ�ص��تانا م��ن اأجل اأهداف 
اأ�صا�ص��ية، اأول تثبي��ت وق��ف اإط��الق الن��ار  والعم��ل عل��ى 
ا�ص��تمراريته، ولي�س فقط تثبيته ب�ص��كل موؤق��ت، وثانيا هو 

بحث ملف املعتقلني والعمل على اإطالق �رشاحهم". 
وق��ال ب��ري اإنه من��ذ 2011 وحت��ى الآن، هن��اك اأكرث من 
70 األف معتقل من رجال و�ص��باب، و13 األف امراأة. وقد 
اأكدت وزارة اخلارجية الكازاخ�ص��تانية، يف وقت �صابق اأن 
املفاو�ص��ات قد انطلقت بح�ص��ور كافة الوفود امل�صاركة، 

واأن حمادثات ثنائية بني الوفود قد انطلقت.

استانا – وكاالت 

اأحالت احلكومة املغربية 
تقريرا حول تعر�ض 

نا�شطني اعتقلوا، على 
خلفية اأحداث "حراك 

الريف"، للتعذيب، اإىل 
النيابة العامة، وهو ما 
و�شفه حقوقيون باأنه 

اعرتاف ر�شمي بوجود 
حاالت تعذيب.

بي��ان،  يف  املغربي��ة،  الع��دل  وزارة  وقال��ت 
الع��دل  وزي��ر  اإن  يوليو/مت��وز،   4 الثالث��اء 
اأح��ال التقرير فور و�ص��وله اإىل النيابة العامة 
ل��دى حمكم��ة ال�ص��تئناف بال��دار البي�ص��اء، 
وكذل��ك الوكيل العام لدى حمكمة ال�ص��تئناف 

باحل�صيمة.
وكان تقرير للمجل�س الوطني حلقوق الإن�ص��ان 
)هيئ��ة حقوقية ر�ص��مية(، قد ت���رشب، الثنني 
املا�صي، اإىل ال�ص��حافة، اأعقبه بيان للمجل�س 
ع��رّب في��ه ع��ن "ا�ص��تغرابه لعملي��ة الت�رشي��ب 
اجلزئ��ي التي متت لوثيقة حر���س املجل�س اأن 

توجه ح�رشيا اإىل اجلهة املعنية".
واأ�ص��اف املجل���س اأن "العم��ل ال��ذي اأجنز من 
قبل الطبيبني اخلبريين يندرج �ص��من و�ص��ائل 
لإجناز تقاريره حول مثل هذه الأحداث، ولذلك 
لي�صت تقارير نهائية متثل موقف املجل�س وما 
��ل عليه من قناعات بناء على التحريات  حت�صّ
الت��ي  واملعاين��ات  واملقاب��الت  والأبح��اث 

تنجزها فرق عمله ميدانيا".
وتفجر ما بات يعرف با�ص��م "ح��راك الريف"، 
املا�ص��ي،  الأول  اأكتوبر/ت�رشي��ن  اأواخ��ر  يف 
مبدينة احل�ص��يمة �ص��مال املغ��رب، عندما ُقتل 
بائع ال�صمك حم�صن فكري �صحقا داخل �صاحنة 
للنفاي��ات عن��د حماولة ا�ص��رتجاع ب�ص��اعته 
امل�ص��ادرة. واأ�ص��فرت املظاهرات يف احل�صيمة 
واملدن املت�صامنة معها عن اعتقال الع�رشات 

من الن�صطاء.

واعت��رب اأحمد الهايج، رئي�س اجلمعية املغربية 
حلق��وق الإن�ص��ان امل�ص��تقلة، تقري��ر املجل���س 
وزارة  ومب��ادرة  الإن�ص��ان  حلق��وق  الوطن��ي 
الع��دل "ب��ادرة طيبة يف الع��رتاف بالتعذيب 

والتعاطي معه بطريقة اإيجابية".

ونقلت وكالة "رويرتز"، عن الهايج قوله: "هذا 
م��ا يجب القي��ام به، ب��دل الرد ال�رشي��ع ونفي 
مزاع��م التعذي��ب..ل باأ���س اأن تع��رتف الدول��ة 
بح�ص��ول جت��اوزات قام��ت بها ال�ص��لطات يف 

التعامل مع احلراك".

وكان رئي���س احلكوم��ة املغربية، �ص��عد الدين 
العثم��اين، ق��د اأكد، الأ�ص��بوع املا�ص��ي، "على 
���رشورة الحرتام التام للم�ص��اطر الق�ص��ائية 
التي تنظ��م املحاكمة العادل��ة وفتح التحقيق 

والبحث يف اأي ادعاء ب�صبب التعذيب".

المغرب – وكاالت  

السلطات المغربية تحقق في قضية تعذيب ناشطي "حراك الريف"

ّ


