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ترامب: الصين لم تفعل شيئًا لوقف تجارب كوريا 
الشمالية الصاروخية

رئيس الوزراء األسترالي يعلن إحباط مؤامرة إرهابية 
إلسقاط طائرة

 

سلطنة عمان تتسلم الدفعة األولى من طائرات 
"هوك" البريطانية

و�سل��ت �لدفعة �لأوىل من طائ��ر�ت "هوك" �لتدريبية �لربيطانية �إىل �سلطنة عمان، 
و�أقيم �حتفال بهذه �ملنا�سبة يف قاعدة م�سرية �جلوية.

وه��ذه �لطائر�ت دفع��ة من جمموعة طائر�ت "ه��وك" �لتي �سيت��م ��ستالمها ح�سب 
 BAE" ملر�ح��ل �لزمني��ة �ملخطط له��ا، وفقا للعقد �مل��ربم بني �ل�سلطن��ة و�رشكة�
Systems" �لربيطاني��ة. وق��ال �للو�ء �لركن طيار مطر ب��ن علي �لعبيد�ين قائد 
�س��الح �جلو �ل�سلطاين �لعماين: "تاأتي هذه �لدفع��ة �لأوىل من دفعات طائر�ت هوك 
�لتدريبي��ة، يف �إطار �لرعاية و�لهتمام �ل�ساميني �للذين يوليهما �ل�سلطان قابو�س 
ب��ن �سعي��د، وكان ول ز�ل �س��الح �جلو �ل�سلط��اين �لعماين يه��دف �إىل �قتناء �آخر ما 
تو�سلت �إليها �لتقنية �حلديثة �ملتقدمة من طائر�ت ومعد�ت، و�لتي بدورها �أخذت 

�ل�سالح �إىل �آفاق �أرحب".

�أع��رب �لرئي���س �لأمريكي دونال��د ترمب عن خيب��ة �أمله حيال �سك��وت �ل�سني على 
�لتج��ارب �ل�ساروخية �لت��ي جتريها كوريا �ل�سمالية، رغ��م قدرتها على حل �لأزمة 
ب�سهول��ة. وقال ترم��ب ،�لأحد، يف تغريدة عل��ى ح�سابه �خلا�س يف توي��ر: "�أُ�سبت 
بخيب��ة �أمل كبرية، فالق��ادة �لأمريكيون �حلمقى �ل�سابقون �سمحو� لهم بجني مئات 

مليار�ت �لدولر�ت �سنويًا من �لتجارة".
وتاب��ع ترم��ب قائاًل: "رغم ذلك ف��اإّن بكني مل تفعل �سيئًا جت��اه كوريا �ل�سمالية من 
�أجل �لوليات �ملتحدة، فلن ن�سمح با�ستمر�ر هذ� �لو�سع، �ل�سني باإمكانها حل �أزمة 
كوري��ا �ل�سمالية ب�سهولة". وج��اءت ت�رشيحات ترمب عقب �إعالن بيونغ يانغ �أم�س 
�ل�سبت جناح �إطالق �ساروخ بالي�ستي ثاٍن عابر للقار�ت، لديه �لقدرة على �لو�سول 

�إىل �لأر��سي �لأمريكية.
ور�س��دت و��سنط��ن و�لياب��ان �جلمعة �إط��الق كوري��ا �ل�سمالية �ساروخ��ًا بالي�ستيًا 
باجت��اه �ل�سو�حل �ليابانية. وطالب �لحتاد �لأوروبي، من كوريا �ل�سمالية، �لتوقف 
ع��ن �ملمار�سات "�ل�ستفز�زية" �لتي توؤجج �لتوتر�ت �لإقليمية و�لعاملية، كما بحث 

قادة ع�سكريون من �أمريكا وكوريا �جلنوبية، "خيار�ت �لرد �لع�سكري".

�أعل��ن رئي���س �ل��وزر�ء �لأ�سر�يل مالك��ومل تورنبول، �لأح��د، �أّن �ل�سلط��ات �لأ�سر�لية 
�أحبط��ت موؤ�م��رة �إرهابّية كانت ته��دف �إىل �إ�سق��اط طائرة، مو�سحا �أّن��ه مت �عتقال 

�أربعة �أ�سخا�س يف �سيدين.
وقال تورنبول لل�سحافّيني “�أ�ستطيع �إبالغكم �أّنه جرت �لليلة �ملا�سية عملّية كبرية 

�سّد �لإرهاب من �أجل �إحباط موؤ�مرة �إرهابّية كانت تهدف �إىل �إ�سقاط طائرة”.
�أ�س��اف “�إّن �لتهدي��د �لإرهاب��ي حقيقي جًد�”، م�سّدًد� عل��ى �أّن �جلهود �لتي ُبذلت يف 

تلك �لليلة “كانت فعالة جًد�، لكن هناك مزيد من �لعمل �لو�جب �إمتامه”.
و�أّك��د تورنبول �أن��ه مت �ّتخاذ �إجر�ء�ت �أمنّية �إ�سافّية د�خ��ل كّل �ملطار�ت �لأ�سر�لية 
�لرئي�سية. و�عُتقل �أربعة �أ�سخا�س �ل�سبت يف �سل�سلة مد�همات �أمنّية يف �أنحاء �سيدين.
و�قتحم��ت �ل�رشط��ة منازل يف �أربعة �أحي��اء على �لأقّل يف �سي��دين، بع�سها يف و�سط 

�ملدينة.

�لت��ي  �لنتخاب��ات،  يف  فنزوي��ال  حكوم��ة  م�س��ت 
تنظمه��ا، �لأح��د، لنتخ��اب جمعي��ة تاأ�سي�سية، رغم 
�حتجاج��ات �ملعار�س��ة وتهديد �لرئي���س �لأمريكي 
دونال��د تر�مب بفر���س عقوبات �قت�سادي��ة �سديدة 

عليها.
وفتح��ت �أكرث م��ن 14.5 �ألف مركز �ق��ر�ع �أبو�بها 
�أم��ام 19.4 ملي��ون فنزويل��ي ل��الإدلء باأ�سو�ته��م 
و�نتخ��اب 545 ع�س��و� للجمعي��ة �لتاأ�سي�سية: 364 
خمتل��ف  ع��ن  و173  و�لبلدي��ات،  �لولي��ات  ع��ن 

�ل�س��كان  ميثل��ون  وثماني��ة  �ملجتم��ع،  قطاع��ات 
�لأ�سليني من �لهنود �حلمر.

ودعي 380 �ألف �رشطي ورجل �من لتوفري �أمن هذه 
�لنتخاب��ات �لتي جتري و�س��ط �حتجاجات تنظمها 
�ملعار�س��ة �س��د رئي���س �لب��الد نيكول�س م��ادورو 

ودعوته لنتخاب هذه �جلمعية �لتاأ�سي�سية.
وفيم��ا تتوق��ع �ل�سلط��ات �إقبال و��سع��ا ون�سطا على 
�لت�سوي��ت، ل تعرف �ملعار�س��ة بهذه �لنتخابات، 
معتربة �أن �لدعوة لنتخ��اب جمعية تاأ�سي�سية يجب 
�أن تت��م من خالل ��ستفتاء عليها، ولي�س وفقا لإر�دة 

�لرئي�س نيكول�س مادورو.

 23٪ �أن  �ل��ر�أي  ��ستطالع��ات  �أح��دث  و�أظه��رت   
فق��ط م��ن �لفنزويلي��ني يوؤي��دون �إج��ر�ء �نتخاب��ات 
�جلمعي��ة �لتاأ�سي�سية،  ومع ذلك ف��اإن ٪19 فقط من 
�مل�ستطلع��ني يعتق��دون �أن �لد�ست��ور �جلدي��د �س��وف 
ي�سمن �ل�سالم و�ل�ستقر�ر يف �لبالد، وفقا ملا يعتقد 
ب��ه �لرئي�س مادورو. و�سهدت فنزويال، �لدولة �لغنية 
بالنف��ط و�لتي تع��اين من �لرك��ود، �حتجاجات على 
م��دى �لأربع��ة �أ�سهر �لأخ��رية �سد �لرئي���س مادورو 
خلف��ت �أكرث من 110 قتل��ى يف مو�جهات مع قو�ت 
�لأم��ن �لت��ي ردت باإط��الق �لغ��از �مل�سي��ل للدم��وع 

و�لر�سا�س �ملطاطي ومد�فع �ملياه.

�أكد م�ساعد وزير �خلارجية �لير�ين، رئي�س جلنة متابعة 
تنفي��ذ �لتف��اق �لنووي، �أن �ير�ن ل��ن تبقى حلظة و�حدة 

يف �لتفاق �لنووي لو مل ت�ستفد من ميز�ته.
ويف ح��و�ر متلف��ز، مت بث��ه م�س��اء �ل�سب��ت، ق��ال عبا���س 
عر�قج��ي: �ن �ي �س��يء ل��ن يقل��ل م��ن ع��د�ء �م��ريكا لنا 
وللحر���س �لث��وري و�ل�سع��ب �لي��ر�ين، ومل يك��ن مق��رر� 
�ن يح��د �لتف��اق �لن��ووي من ه��ذ� �لعد�ء. و�أ�س��اف: لقد 
تفاو�سن��ا يف �ملو�سوع �لنووي ومت رفع �حلظر �ملرتبط 
بالن��ووي، �ل �ن عد�ءن��ا للنظام �ل�ستكب��اري �لمريكي 

ب��اق يف حمله، وعد�ء �م��ريكا لنا �ي�سا ب��اق. و�أ�سار لن 
نبق��ى حلظة و�حدة يف �لتفاق �لن��ووي لو مل ن�ستفد من 
ميز�ت��ه وتعليق��ا عل��ى �لنتقاد�ت �لت��ي تطال��ب باإبد�ء 
ردود فع��ل عملي��ة �ىل جانب �لكالمية جت��اه �لجر�ء�ت 
�لمريكي��ة �ملعادي��ة، ق��ال عر�قج��ي: �سنحاف��ظ عل��ى 
�لتفاق �لن��ووي ماد�مت م�ساحلنا م�ستم��رة، ولقد قلنا 
يف �جتماع��ات �للجن��ة �مل�سركة ويف كل م��كان، �ن مل 
تتمك��ن �ير�ن م��ن �ل�ستفادة من مي��ز�ت �لتفاق �لنوي، 
فل��ن تبقى في��ه حلظة و�ح��دة.. نلتزم بالتف��اق �لنووي 
م��اد�م �لتف��اق ي�سم��ن م�ساحلن��ا. و�أكم��ل: �ن �لإد�رة 
�لعلي��ا للبالد هي �لتي تق��رر �ن م�سالح �لتفاق �لنووي 

للب��الد تتغلب على �أ�رش�ره.. �ن �ي��ر�ن قوية جد� ولديها 
خيار�ت و��سعة من �لأدو�ت و�لمكانات لت�ستخدمها يف 
مو�جه��ة �مريكا، وقد ��ستخدمتها ب�س��كل عملي.. لكن �ن 
يتوقعو� من��ا �ن منزق �لتفاق �لنووي مقابل �ي �نتهاك 
م��ن قبل �م��ريكا، فاإننا لن ن���رش باأنف�سن��ا، ولن نق�سي 
عل��ى �مل�سالح �لتي ن�ستفيدها من �لتفاق لأننا نريد �ن 
ن���رش باأمريكا، فهذ� نوع من جل��د �لذ�ت.. فمتى ما وقع 
نق�س �س��ارخ فاإننا �أعددنا خططنا وق��د �أوعز �لربملان 
مبا يلزم، كما مت �لتخطيط يف هيئة �ل�رش�ف على تنفيذ 
�لتف��اق �لن��ووي لربنامج �لع��ودة �ل�رشيع��ة لإير�ن �ىل 

مرحلة �لتخ�سيب.

ب��ريوت - وكالت: تب��ادل ح��زب �هلل وتنظيم "جبهة فتح �ل�س��ام" �لإرهابي )�لن�رشة �سابق��ا(  �لأحد جثثت 
مقاتليهم��ا يف �إط��ار �تف��اق وقف �إطالق �لن��ار �ملربم بني �جلانب��ني. وبح�سب وكالت عاملي��ة كان تبادل 
�جلثث كمرحلة �أوىل من تطبيق �تفاق وقف �لنار، �لذي ي�سمل �أي�سا خروج مقاتلي جبهة �لن�رشة من جرود 
عر�سال �رشق لبنان، �ملحاذية للحدود �ل�سورية. وذكرت قناة �ملنار �أنه �سيتم ت�سليم 9 جثث للن�رشة، مقابل 
��ستالم 5 جثث ملقاتلي حزب �هلل ق�سو� يف معركة عر�سال. و�أ�ساف �أن �لإجر�ء�ت �للوج�ستية خلروج جبهة 
�لن���رشة م��ن ج��رود عر�سال يف مر�حله��ا �لأخرية. و�سيت��وىل �ل�سليب �لأحم��ر، بح�سب م�س��ادر �أمنية، نقل 
جثامني مقاتلي حزب �هلل من جرود عر�سال. وبعد تبادل �جلثث �سيجري �إطالق �رش�ح �أ�رشى حزب �هلل لدى 
جبهة �لن�رشة، و�سيغادر مقاتلو �لن�رشة �ملنطقة �إىل �أدلب ب�سمال �سوريا، مع �أي مدنيني يرغبون يف �لرحيل 

معهم، بح�سب ما نقلته وكالة "رويرز" عن قناة �ملنار �للبنانية، �لتابعة حلزب �هلل.
ووفقا للمعلومات �ملتوفرة، �سيغادر �أكرث من 8 �آلف من �مل�سلحني و�ملدنيني من عر�سال �إىل �أدلب �ل�سورية.
وتعد عر�سال من �لنقاط �لأكرث توتر� على �حلدود بني لبنان و�سوريا، وقام �لإرهابيون با�ستخد�مها لتهريب 

�لأ�سلحة و�مل�سلحني �إىل �سوريا، �لتي ت�سهد حربا منذ مدة جتاوزت �ل�ست �سنو�ت.
و�سهدت منطقة عر�سال معارك �رش�سة قبل بدء تنفيذ �تفاق وقف �طالق �لنار بني حزب �هلل وجبهة �لن�رشة، 

متكن خاللها حزب �هلل من حترير 90 كلم مربعا من �لأر��سي �جلبلية يف عر�سال وطرد �لإرهابيني منها.

�سنع��اء - وكالت: هددت جماعة �ن�س��ار �هلل بقيادة عبد �مللك �حلوثي ، �لأحد ، بت�سعيد ��ستهد�فها حلركة 
�ملالحة يف �لبحر �لأحمر.  و�أعلنت �جلماعة ، يف بيان لها ، �أنها �ستحول �لبحر �لأحمر �إىل "�ساحة حرب".

وكان��ت قي��ادة حتالف دعم �ل�رشعية يف �ليم��ن �أعلنت، �ل�سبت، تعر�س ميناء �ملخ��ا �ليمني لهجوم من قبل 
جماعة �حلوثيني بو��سطة 'قارب م�سري مفخخ'، دون وقوع �إ�سابات.

وج��اء يف بي��ان للتحالف، �أوردته وكالة �لأنباء �ل�سعودية 'و����س'، �أن �حلوثيني ��ستهدفو� �مليناء فجر �لحد 
'بقارب م�سري مفخخ باملتفجر�ت'، حيث ��سطدم بالر�سيف �لبحري بالقرب من جمموعة �سفن، ونتيجة لذلك 
وق��ع �نفجار. و�نقلبت جماعة �حلوثي��ني على �ملوؤ�س�سات يف �ليمن، �سنة 2014، ويخو�س �لتحالف �لعربي 

بقيادة �ل�سعودية، عمليات ل�ستعادة �ل�رشعية منذ مار�س 2015.

نظم��ت �ل�س��ني ، �لأح��د ، عر�س��ًا ع�سكري��ًا كب��ري�ً 
مبنا�سب��ة �لذك��رى �ل���90 لإقام��ة جي���س �لتحري��ر 
�ل�سعب��ي �ل�سين��ي يف قاع��دة ت�سوريخ��ه للتدري��ب 
�لع�سك��ري يف منطقة منغوليا �لد�خلية ذ�تية �حلكم 
�سمال �ل�سني.  وذكرت وكالة �أنباء �ل�سني �جلديدة 
)�سينخ��و�( �أن ه��ذه �مل��رة �لأوىل �لت��ي حت��ي فيها 
�ل�س��ني يوم �جلي�س �لذي ي�سادف يف �لأول من �آب 
)�أغ�سط���س( عرب �إقامة عر���س ع�سكري منذ تاأ�سي�س 
جمهورية �ل�سني �ل�سعبية يف �لعام 1949.  و�أظهر 
جي�س �لتحرير �ل�سعبي �ل�سيني ت�سكيالت �سو�ريخ 
تقليدي��ة و�سو�ري��خ نووي��ة و�سو�ري��خ ل��كل م��ن 
�ل�رشبات �لنووية و�لتقليدية ل�»�إظهار قدرة �لبالد 
عل��ى �ل��ردع و�لقتال و�لزجر و�لف��وز يف �ملعارك«، 
بح�سب »�سينخو�«. وقال �لرئي�س �ل�سيني �سي جني 
بينغ خالل �لعر�س �لع�سكري �إن »�لبالد حتتاج �إىل 
جي���س قوي �أك��رث من �أي وق��ت م�س��ى«، د�عيًا �إىل 
»بناء جي�س �لتحري��ر �ل�سعبي لي�سبح قوة ع�سكرية 
م��ن �لطر�ز �لعامل��ي«. و��ساف: �أن جي���س �لتحرير 
�ل�سعبي �ل�سيني لديه �لثقة و�لقدرة على قهر جميع 
�لأعد�ء �ملعتدين وحماية �ل�سيادة �لوطنية لل�سني، 

وم�ساحلها �لأمنية و�لتنموية.

فنزويال تمضي بانتخابات الجمعية التأسيسية رغم االحتجاجات وتهديدات ترامب

إيران: لن نبقى لحظة واحدة في االتفاق النووي ما لم نستفد من ميزاته

حزب الله والنصرة يتفقان على وقف إطالق النار 
بين الجانبين

الحوثيون يهددون بتحويل البحر األحمر 
إلى "ساحة حرب"

الصين تحتفي بجيشها 
للمرة األولى ورئيسها يؤكد 

قدرته على قهر األعداء
طهران - وكاالت

بكين _ وكاالت

فنزويال - وكاالت

بعد أن فشلت المساعي الدولية إلنهاء األزمة ..

وزارء خارجية الدول المقاطعة لقطر: ال تفاوض على المطالب الـ 13 
و�لبحري��ن  وم���رش  �ل�سعودي��ة  خارجي��ة  وزر�ء  �أك��د 
و�لإم��ار�ت، �لأحد 30 يوليو/مت��وز، على عدم تنازلهم 
عن �ملطالب �ل�13 �ملوجهة �إىل قطر، م�سددين على �أنه 

ل جمال للتفاو�س حول هذه �ملطالب.
و�أ�س��در وزر�ء خارجي��ة �لدول �لأرب��ع بيانا، يف ختام 
�جتماع لهم يف �ملنامة، جددو� فيه مت�سكهم مبطالبهم، 
م�سريي��ن �إىل ��ستعد�دهم للح��و�ر مع قطر، بعد �لتز�مها 
باملطال��ب �ل���13، و�تخاذه��ا خطو�ت عملي��ة، وتقدمي 

�سمانات على عدم �لر�جع.
وبخ�سو���س ت�رشيحات �لدوحة ح��ول عرقلة �حلجاج 
�لقطري��ني، �أكد وزير �خلارجي��ة �ل�سعودي عادل �جلبري 
خ��الل موؤمت��ر �سحف��ي بعي��د �لجتم��اع، �أن �لقطريني 
مرح��ب بهم لزي��ارة �لأماكن �ملقد�س��ة، متهما �لدوحة 

بال�سعي �إىل ت�سيي�س �حلج وهو ما ترف�سه �لريا�س.
�إىل ذل��ك، قال وزي��ر �خلارجية �لإمار�ت��ي، عبد �هلل بن 
ز�ي��د، �إن �لدوح��ة م�سوؤولة ع��ن �أي �أ���رش�ر تعر�س لها 

�ملو�طن �لقطري ب�سبب �لأزمة.
و�أو�سح �لوزي��ر �لإمار�تي �أن هن��اك جمموعة خطو�ت 
�أخ��رى ميكن �تخاذه��ا �سد قط��ر. وق��ال: "نحر�س �أن 
نتجنب �لإ�رش�ر باملو�ط��ن �لقطري يف �لإجر�ء�ت �سد 
�لدوحة"، موؤكد حر�س �لدول �لأربع على "�إنهاء �لأزمة 

�لقطرية يف �أ�رشع وقت ممكن".
يف �ل�سي��اق نف�س��ه، ق��ال وزي��ر خارجي��ة �لبحري��ن �إن 
�لو�ساط��ة �لوحي��دة �ملع��رف به��ا ه��ي و�ساط��ة �أمري 
�لكوي��ت، م�سيف��ا �أن��ه ل ب��د "�أن تع��رب قطر ع��ن رغبة 

حقيقية بوقف دعمها لالإرهاب".
و�أك��دت �ل��دول �لأرب��ع عل��ى �ملب��ادئ �ل�ست��ة �لت��ي مت 
�لإع��الن عنه��ا يف �جتم��اع �لقاه��رة، و�لت��ي "متث��ل 
�لإجم��اع �لدويل حي��ال مكافح��ة �لإره��اب و�لتطرف 
ومتويل��ه ورف���س �لتدخالت يف �سوؤون �ل��دول �لأخرى 
�لت��ي تتناف��ى م��ع �لقو�ن��ني �لدولي��ة و�أهمي��ة تطبيق 
�تفاقي �لريا�س 2013، و2014، و�للذين مل تنفذهما 

قطر".

وكاالت ـ متابعة 

اأ�صدر العاهل املغربي 
امللك حممد ال�صاد�س عفوًا 

عن 1178 حمكومًا بينهم 
جمموعة من معتقلي 

مبنا�صبة  الريف"،  "حراك 
الذكرى الـ18 لتوليه 

العر�س.

حممد  "�مللك  �إن  �ملغربية،  �لعدل  ل��وز�رة  بيان  وقال 
�لعر�س  لتوليه   18 �ل��ذك��رى  ومبنا�سبة  �ل�ساد�س 
�لأ�سخا�س،  من  جمموعة  على  عفو�  �أ�سدر  باملغرب، 
�رش�ح،  حالة  يف  �ملوجودين  ومنهم  �ملعتقلني  منهم 
"عدد  �أن  �لبيان  و�أ�ساف  �سخ�سًا".   1178 وعددهم 
حالة  يف  �ملوجودين  �مللكي  �لعفو  من  �مل�ستفيدين 
من  �مل�ستفيدين  ع��دد  فيما  �سخ�سا،   911 �عتقال 
�لعفو �ملوجودين يف حالة �رش�ح )حمكوم عليهم دون 

يكونو� معتقلني( هو 267".

و�أ�سار �إىل �أن "عفو �مللك حممد �ل�ساد�س ي�سمل جمموعة 
من �ملعتقلني �لذين مل يرتكبو� جر�ئم �أو �أفعال ج�سيمة 
)�سمال(،  �حل�سيمة  منطقة  عرفتها  �لتي  �لأح��د�ث  يف 
ملا  وجت�سيد�  و�لإن�سانية  �لعائلية  لظروفهم  �عتبار� 
�أبناء  من  وخا�سة  �لأوفياء  رعاياه  �مللك  به  يخ�س 
هذه �ملنطقة من ر�أفة وعطف". ومل يك�سف بيان وز�رة 
�لعدل �ملغربية عن عدد معتقلي "حر�ك �لريف" �لذين 
عنهم.  �ملعفي  �أ�سماء  يذكر  مل  كما  عنهم،  �لعفو  مت 
�ل�سباب �ملنتمني  �أي�سا  �سمل  �مللكي  �لعفو  باأن  و�أفاد 
�حلكومي(  �لئتالف  )قائد  و�لتنمية"  "�لعد�لة  حلزب 
وكانت  بالإرهاب".  "�لإ�سادة  بتهمة  و�ملعتقلني 

�ملحكمة �ملكلفة بق�سايا �لإرهاب مبدينة "�سال" قرب 
بال�سجن  �جلاري،  يوليو/متوز   13 يف  ق�ست  �لرباط، 
بني �سنة و�سنتني وبغر�مة ع�رشة �آلف درهم )حو�يل 
1100 دولر( بحق 8 �سباب من حزب �لعد�لة و�لتنمية 
�لإرهاب"،  و�لتحري�س على  "�لإ�سادة  بتهمة  �ملغربي 
على خلفية تدوينات على موقع �لتو��سل �لإجتماعي 
و�ل��ع��دل  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رت����ا  �عتربتها  "في�سبوك" 
بركيا  �لرو�سي  �ل�سفري  مبقتل  "�إ�سادة"  �ملغربيتني 
عدد  وبلغ   .2016 �لثاين  دي�سمرب/كانون  �أو�خ��ر  يف 
"حر�ك �لريف" �سمال �ملغرب،  �ملوقوفني على خلفية 

�ملتو��سل منذ 9 �أ�سهر، �أكرث من 200 �سخ�س.

المغرب - وكاالت

العاهل المغربي يعفو عن 1178 سجينًا بينهم معتقلون من حراك الريف


