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مصدر: المعارضة السورية جاهزة للمشاركة في "أستانا-6"

الرئيس الصيني يؤكد استعداد بالده للتصدي ألي اجتياح

 

كازاخستان تحتج على توقيف مصر 6 من مواطنيها
وكاالت � متابع��ة : وجه��ت وزارة خارجية كازاخ�ستان مذك��رة احتجاج اإىل وزارة 
اخلارجي��ة امل�رصي��ة ب�سب��ب االأو�س��اع املتعلق��ة ب���6 مواطن��ن كازاخ�ستاني��ن 

موقوفن لدى �سلطات القاهرة.
واأو�س��ح اأنوار جايناك��وف املتحدث با�س��م اخلارجية الكازاخ�ستاني��ة اأن �سلطات 
ب��الده مل تتلق حت��ى االآن اأي اإ�سعار ر�سم��ي من الطرف امل�رصي ب�س��اأن مالب�سات 

واأ�سباب توقيف 6 طالب كازاخ�ستانين، ومكان وجودهم.
واأعل��ن جايناك��وف اأن ال�سلطات الكازاخ�ستانية جتري ب�س��كل يومي ات�ساالت مع 
ممثل��ن ع��ن االأجه��زة االأمنية واخلارجي��ة امل�رصي��ة، اإال اأنها مل تاأت ب��اأي نتيجة 
اإيجابي��ة. واأك��د امل�س��وؤول الكازاخ�ست��اين اأن خارجي��ة بالده م�ستم��رة يف مطالبة 
ال�سلط��ات امل�رصية بتق��دمي تو�سيحات ب�ساأن م�سري الطلب��ة ال�6 املوقوفن لديها 

منذ 12 يوما.

اأك��د م�س��در يف املعار�س��ة ال�سورية امل�سلح��ة ا�ستعداد ممثلن عنه��ا للم�ساركة يف 
جولة �ساد�سة من مفاو�سات اأ�ستانا ب�ساأن االأزمة ال�سورية.

واأو�س��ح اأح��د اأع�س��اء وف��د املعار�س��ة، ال��ذي �س��ارك يف اجلول��ة املا�سي��ة م��ن 
املفاو�س��ات، يف حديث لوكال��ة "انرتفاك�س-كازاخ�ست��ان" اأن املعار�سة مل تتلق 
حت��ى االآن دع��وة للم�ساركة يف اجتم��اع اأ�ستانا ال�ساد�س املقب��ل، معربا يف الوقت 

ذاته عن اال�ستعداد حل�سوره يف حال احل�سول على هذه الدعوة.
وكان م�س��در دبلوما�س��ي مّطلع اأف��اد يف وقت �سابق للوكالة ب��اأن اجلولة ال�ساد�سة 
م��ن مفاو�س��ات اأ�ستانا ق��د تعقد يف يوم��ي 14، و15 اأغ�سط���س/اآب احلايل، ولي�س 

يف اأواخر ال�سهر.
ويف �سي��اق مت�سل اأعلن��ت وزارة خارجي��ة كازاخ�ستان اأنها ال متل��ك اأي معلومات 

حول تغيري موعد مفاو�سات اأ�ستانا ب�ساأن �سوريا.
وق��ال اأنور جايناكوف املتح��دث با�سم وزارة اخلارجي��ة الكازخ�ستانية: "يف حال 
وجود بع�س التغيريات، ف�سال عن ح�سولنا على اتفاق جميع امل�ساركن يف العملية 

التفاو�سية حول موعد املفاو�سات املقبلة، �سوف نبلغكم يف الوقت املنا�سب".

اأك��د الرئي���س ال�سين��ي "�سي جينبين��غ " ، الثالث��اء ، اأن بالده م�ستع��دة ملواجهة اأي 
اجتياح قد تتعر�س له، يف وقت ت�سهد احلدود ال�سينية الهندية توترا مرتبطا بخالف 

حدودي يف الهيماليا.
وق��ال �س��ي يف خطاب الق��اه يف الذكرى الت�سع��ن لقيام اجلي�س االأحم��ر “اإن ال�سعب 
ال�سيني مولع بال�سالم. لن ن�سعى ابدا اإىل العدوان وال اإىل التو�سع، لكننا واثقون من 

اأن مبقدورنا االنت�سار على اأي اجتياح”.
وتاب��ع متحدثا م��ن ق�رص ال�سعب املطل عل��ى �ساحة تيان امن��ن يف بكن “لن ندع 
اإطالق��ا اأي �سع��ب اأو منظم��ة اأو ح��زب �سيا�س��ي يف�س��ل اأي ج��زء كان م��ن االأرا�سي 

ال�سينية”.
واأ�س��اف “يجب اال يتوق��ع اأي كان اأن نتجرع كا�سا مرة ت���رص مب�سالح �سيادتنا اأو 
اأمنن��ا اأو منونا”. وجاءت حتذيرات �س��ي جينبينغ يف وقت ي�سود التوتر منذ اأكرث من 
�سه��ر يف منطق��ة حدودية يف ه�سب��ة ا�سرتاتيجية م��ن جبال دوكالم الت��ي ت�سميها 
ال�سن دونغالنغ، تقع يف مثلث احلدود بن الهند وال�سن وبوتان وتتنازع ال�سيادة 

عليها الدول الثالث.

اأّك��د وزي��ر الدف��اع القط��ري، خالد ب��ن حمم��د العطي��ة، اأن احلوار 
ه��و ال�سبي��ل الوحيد الإنق��اذ جمل�س التع��اون اخلليج��ي، معترباً اأن 
"الت�رصيح��ات االأخ��رية ل�سف��ري االإم��ارات يف وا�سنط��ن، يو�س��ف 
العتيب��ة، عن ت�سكيل حكومات علماني��ة يف املنطقة، اأثبتت حقيقة 
احلملة على قطر، ومن يتدخل يف �سوؤون الدول االأخرى ويعمل على 
تغي��ري عقيدة �سعوبها". وقال يف مقابل��ٍة مع قناة "اجلزيرة"، "اإن 
جمل�س التع��اون اخلليجي ال يقت�رص على الدول الثالث املحا�رصة 
لدول��ة قط��ر، بل ي�سم��ل كل ال��دول االأع�ساء فيه، وعلي��ه، يقع على 
عات��ق الدول ال�ست يف ه��ذا املجل�س، م�سوؤولية اإنق��اذ ما تبقى من 

ه��ذا الكي��ان الفريد م��ن نوع��ه يف العامل العرب��ي". ولف��ت اإىل اأنه 
"حت��ى لو تراجع��ت الدول املحا���رصة عن جتاوزاته��ا �سد دولة 
قط��ر وانتهت االأزمة، فاإن الراأي العام لن ين�سى اأن ال�سبب الرئي�سي 
ال��ذي اأ�سعل فتيل هذه االأزم��ة امل�سطنعة، هو قر�سنة موقع وكالة 
االأنب��اء القطري��ة، ون���رص ت�رصيح��ات مفربكة الأمري الب��الد ال�سيخ 
متي��م ب��ن حمد اآل ثاين".  كما اأ�سار العطي��ة اإىل اأن "ال�سبيل الوحيد 
الإنق��اذ جمل�س التع��اون اخلليجي هو احلوار كم��ا اأو�سح اأمري قطر 
يف خطاب��ه االأخ��ري، وال��ذي اأكد اأن اأم��ري دولة الكويت ه��و الراعي 
الأي ح��وار دبلوما�س��ي"، الفت��ًا اإىل اأن "هذا احل��وار م�رصوط برفع 
احل�س��ار، وع��دم امل�سا���س بال�سي��ادة الوطنية لدولة قط��ر". و�سدد 
عل��ى اأن "تهم��ة التدخ��ل يف ال�س��اأن الداخل��ي لل��دول االأخ��رى ال 

ي�سل��ح اإل�ساقها بدولة قطر، فالتدخ��ل كان م�ستمراً يف دولة قطر، 
و�سربنا من اأجل هذا الكيان وا�ستمرارية جمل�س التعاون اخلليجي 
ذي االأهمي��ة الكب��رية يف الغ��رب وال���رصق، باعتب��اره اآخ��ر ركيزة 
ا�ستق��رار يف منطقة ال�رصق االأو�سط امل�سبع��ة باالأزمات".  واأ�ساف 
"م��ن ال�سعب تف�سري اإقدام الدول املحا�رصة على اتخاذ مثل هذه 
االإجراءات �سد قطر، يف الوقت الذي �سهدنا فيه الكثري من اللقاءات 
بن قادة كل من قطر وال�سعودية، ومل نلم�س اأي توتر حتى بعد عقد 
قم��ة الريا�س، ومل ندرك ما حقيقة ما ُيحاك �سدنا اإال بعد اخرتاق 
موق��ع وكال��ة االأنب��اء".. موؤك��داً اأن القي��ادة القطريةتعتمد ح�رصاً 
عل��ى امل�سادر الر�سمية، خالفًا ل��دول احل�سار التي تبني قراراتها 
عل��ى ما ُين�رص يف �سحفه��ا.  وراأى اأن "ت�رصيح �سفري االإمارات يف 

الوالي��ات املتحدة، ب��ّن �سبب اخلالف مع دولة قطر الذي ال عالقة 
له بالدبلوما�سية، واإمنا هو فل�سفي ويتعلق بتطلع دول احل�سار اإىل 
حتوي��ل املنطقة اخلليجية اإىل احلكم العلماين"، م�سرياً اإىل اأن "هذه 
الت�رصيح��ات تثب��ت حقيقة من يتدخ��ل يف �سوؤون ال��دول االأخرى 
ويعم��ل عل��ى تغيري عقي��دة �سعوبها"، م�س��دداً عل��ى اأن "العبث يف 
عقي��دة �سعوب املنطقة اأمر خطري، ويدف��ع بالكتلة ال�سنية املعتدلة 
يف دول اخللي��ج اإىل التط��رف".  اإىل ذل��ك، اأو�س��ح وزي��ر الدف��اع 
القط��ري، اأن "اأزمة �سحب ال�سفراء م��ن الدوحة يف العام 2013 مل 
تك��ن ب�سبب وقوف قطر يف وج��ه الثورات امل�سادة للربيع العربي، 
ف�سح��ب ال�سفراء وقع بعد وقت وجيز من ت�سلم االأمري احلكم، والذي 

مل ُيعَط فر�سة للك�سف عن نواياه". 

وق��ع الرئي�س االأمريكي دونال��د ترامب، الثالثاء ، قانون 
فر�س العقوبات اجلديدة �س��د رو�سيا، الذي اأقره جمل�س 

ال�سيوخ االأ�سبوع املا�سي.
وق��ال ماي��ك بن�س، نائ��ب الرئي���س االأمريك��ي، الثالثاء، 
يف ت�رصي��ح �سحف��ي يف العا�سمة اجلورجي��ة تبلي�سي، 
اإن "الرئي���س ترام��ب وق��ع قانون العقوب��ات �سد رو�سيا 
االحتادي��ة، ناأم��ل اأن يت��م اإلغ��اء ه��ذه العقوب��ات، لك��ن 
ذل��ك ممك��ن، فقط ب���رصط، اإذا نف��ذت رو�سي��ا االلتزامات 
امللق��اة على عاتقها"، مدعيا اأن "اخلطوات الدبلوما�سية 

الرو�سية االأخرية، لالأ�سف تظهر العك�س".
وكان جمل���س ال�سي��وخ االأمريك��ي ق��د اأقر ي��وم اخلمي�س 
27 يوليو/متوز، باأغلبية �ساحقة م�رصوع قانون يو�سع 
العقوب��ات �سد رو�سيا واإيران وكوري��ا ال�سمالية، بعد اأن 

تبناه جمل�س النواب يف وقت �سابق.
 ويتزام��ن ذل��ك م��ع دخ��ول حّي��ز التنفي��ذ، احلظ��ر الذي 
فر�ست��ه ال�سلط��ات الرو�سي��ة عل��ى ا�ستخ��دام ال�سف��ارة 
االأمريكي��ة امل�ستودع��ات وبي��وت الراح��ة ال�سيفي��ة يف 

�سواحي مو�سكو.
وج��اء هذا احلظر ردا على م�س��ادرة ال�سلطات االأمريكية 
يف نهاي��ة ع��ام 2016 عقارات دبلوما�سي��ة رو�سية يف 

الوالي��ات املتحدة، ف�س��ال عن فر�سه��ا عقوبات جديدة 
�سد مو�سكو موؤخرا.

م��ن جانبه اأعلن الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتن، االأحد 
املا�س��ي، اأن مو�سكو لن ترتك اخلط��وات العدائية بحقها 

من قبل الواليات املتحدة، من دون رد.
وق��ال الرئي�س الرو�سي يف حديث اإىل قن��اة "رو�سيا 1": 
"انتظرن��ا على مدى وقت طوي��ل ع�سى اأن تتجه االأمور 
نح��و االأف�س��ل، وكنا ناأم��ل يف حدوث تغ��ري اإيجابي يف 
ه��ذا الو�س��ع، لكن تبن اأن ذل��ك لن يح�س��ل قريبا، ولذا 
ق��ررت اأنه يجب اإظهار اأنن��ا مل نعد م�ستعدين لرتك االأمر 

دون رد".

جت��ددت االأزم��ة الدبلوما�سية بن اململك��ة العربية 
ال�سعودي��ة، واجلمهوري��ة االإ�سالمي��ة االإيرانية على 
خلفي��ة ح��ادث اقتحام �سف��ارة اململك��ة يف طهران 
وقن�سليته��ا يف م�سه��د يف يناي��ر 2016. واتهم��ت 
اململك��ة العربية ال�سعودية اإيران بعرقلة التحقيقات 
املتعلق��ة باقتح��ام املق��ار الدبلوما�سي��ة للمملك��ة. 
ونقلت وكال��ة االأنباء ال�سعودي��ة )وا�س( عن م�سدر 
اأن  قول��ه  ال�سعودي��ة  اخلارجي��ة  ب��وزارة  م�س��وؤول 
ال�سلط��ات االإيراني��ة "منعت و�سول فري��ق �سعودي 
اأرا�سيه��ا للم�سارك��ة م��ع اجله��ات املخت�س��ة  اإىل 
ال�سف��ارة يف طه��ران،  االإيراني��ة يف معاين��ة مق��ر 
والقن�سلي��ة العام��ة يف م�سه��د، الإنه��اء االإج��راءات 
املتعلق��ة مبمثلي��ات اململك��ة يف طه��ران وم�سه��د، 
رغ��م موافقتها املبدئية على ذلك".  ون�سبت الوكالة 
اإىل امل�س��در قول��ه "اأن ال�سلط��ات االإيرانية انتهجت 
اأ�سالي��ب ملتوي��ة ومنه��ا رف�سه��ا م�سارك��ة الفريق 
ال�سع��ودي، م�س��ريا اإىل اأن ه��ذه املماط��الت تعك�س 
�سل��وك ونه��ج احلكوم��ة االإيراني��ة وع��دم احرتامها 
للعه��ود واملواثي��ق والقوان��ن الدولي��ة، وانتهاكها 
حرمة البعثات الدبلوما�سية". واأكد امل�سدر للوكالة 
ال�سعودي��ة الر�سمي��ة على "اأن��ه بناء على م��ا �سبق، 
فاإن اململكة راأت تو�سيح هذه احلقائق واأنها �سوف 
تقوم من جانبها باإي�ساح ذلك للمنظمات الدولية .

قطر: دول الحصار تتطلع إلى تحويل المنطقة الخليجية إلى الحكم العلماني وتغيير عقيدة شعوبها

أزمة دبلوماسية جديدة ترامب يوقع قانون فرض العقوبات الجديدة على روسيا 
بين السعودية وإيران واشنطن - وكاالت

طهران - وكاالت

وكاالت ـ متابعة

الغارديان: السعودية تنتهك حقوق اإلنسان باستخدام األسلحة الكندية ضد مواطنيها
ن�رصت �سحيفة "الغارديان"، الثالثاء، تقريرا حول ا�ستخدام 
ال�سعودي��ة للطائ��رات واملدرع��ات الع�سكري��ة الكندي��ة �سد 
مواطنيه��ا غرب البالد. وبينت ال�سحيف��ة يف تقريرها الذي 
ترجمت��ه »اجلورن��ال « انت�س��ار العديد من ال�س��ور ومقاطع 
الفيديو على مواق��ع التوا�سل االجتماع��ي، مو�سحة عملية 
ق�س��ف الطائ��رات احلربية الكندي��ة ال�سنع لبع���س مناطق 
غرب ال�سعودية. وا�سفرت اال�ستباكات عن مقتل 5 ا�سخا�س. 
ونقل��ت ال�سحيف��ة عن رئي���س وزراء كندا " ج�س��ن ترودو"، 
قول��ه " نح��ن ناأخ��ذ املو�س��وع بجدية، و�سنحق��ق يف االمر 
على الفور". م�سيف��ا ان " يف �سنة 2015، قامت ال�سعودية 
ب���رصاء م��وارد ع�سكرية م��ن احلكومة للكندية تق��در ب�142 
مليون دوالر". وا�سارت ال�سحيفة اىل ان، " وزارة العالقات 
العاملي��ة اب��دت قلقه��ا م��ن ازدي��اد العن��ف عل��ى االرا�سي 
ال�سعودي��ة، داعي��ة حكوم��ة الريا���س "باالمتث��ال لقوانن 
حق��وق االن�س��ان العالية". كم��ا ان احلكوم��ة الكندية تعمل 
عل��ى جمع املعلوم��ات من املواطن��ن ال�سعودين، و�ستقوم 
احلكوم��ة الكندي��ة بفع��ل ما يجب فعل��ه بعد ان يت��م  تاأكيد 
ا�ستخدام ال�سعودية لال�سلحة الكندية". وختمت "الغارديان" 
تقريره��ا بالقول ان "ت�رصفات ال�سعودية  الطائ�سة �ست�سبب 
ف�سخ عقد اال�سلحة احلربية املنعقد ل�سنتان ا�سافيتان، كما 
دع��ت منظمة حقوق االن�س��ان العاملية دول العامل امل�سدرة 
لال�سلحة ، للت�سديد على عمليات ت�سدير اال�سلحة اىل البلدان 

اخلالية من مطبقي قوانن حقوق االن�سان".
م��ن جان��ب اخر ن��دد ال�سي��خ عب��د العزي��ز اآل ال�سي��خ مفتي 
ع��ام ال�سعودية، رئي�س هيئ��ة كبار العلم��اء واإدارة البحوث 
العلمي��ة واالإفتاء، بالدعوة اإىل "تدويل احلرمن ال�رصيفن"، 
موؤك��دا اأن تل��ك الدعوات "�سال��ة وحاقدة".  واأ�س��ار املفتي 
يف ت�رصي��ح ل�سحيف��ة "ال���رصق االأو�سط"، الثالث��اء، اإىل اأن 
م��ا خرج من بع���س و�سائل االإع��الم ح��ول امل�ساألة مزيف، 
امل��راد منه اإثارة البلبلة والقالقل بن امل�سلمن، والنيل من 
وحدته��م ومت�سك كلمتهم. واأكد عل��ى اأن "م�ساهد ا�سطفاف 
امل�سلم��ن ووحدة كلمتهم غاظت االأعداء، وهم ي�سعون بذلك 
اإىل ا�سته��داف تلك الوحدة، التي يظهر فيها امل�سلمون الذين 
ياأتون من اأ�سقاع االأر�س يف اأدائهم منا�سك العمرة واحلج، 

بكل طماأنينة و�سكينة وهدوء".

ترجمة ـ دانيا رافد 

فّجر الرئي�س الفنزويلي 
مادورو"  "نيكوال�س 

غ�ضبه جتاه العقوبات 
التي فر�ضتها وا�ضنطن، 

وق�ضت بتجميد اأي 
اأ�ضول قد يكون ميلكها 

ومنع االأمريكيني من 
التعامل معه، منتقدًا ما 
و�ضفه بـ”االإمربيالية” 

االأمريكية.

جمعية  فنزويال  انتخاب  غداة  متلفز،  خطاب  يف  م��ادورو  وقال 
ت�سيطر  التي  الوطنية  ان حتل حمل اجلمعية  �ساأنها  تاأ�سي�سية من 

عليها املعار�سة، “لن ان�ساع الأوامر امربيالية”.
فخور  انا  ترامب  “�سيد  االنكليزية  باللغة  �ساخراً  م��ادورو  وقال 
جداً”، وتابع كالمه بالعامية اال�سبانية “هيا افعلها. انا م�ستهدف 

بعقوبات الأنني ال ان�ساع الأوامر حكومات اجنبية”.
“ديكتاتور”  باأنه  م��ادورو،  و�سفت  املتحدة  الواليات  وكانت 
يهدد الدميوقراطية يف بالده وفر�ست عقوبات على اي ممتلكات 
�ستيفن  االأمريكي  اخلزانة  وزير  وقال  ارا�سيها.  على  له  حمتملة 
الواليات  تظهر  م���ادورو،  على  العقوبات  “بفر�س  منوت�سن 
لل�سعب  ودعمنا  نظامه  ل�سيا�سات  معار�ستها  بو�سوح  املتحدة 

الفنزويلي ال�ساعي الإعادة دولته اإىل دميقراطية كاملة ومزدهرة”.
“العجز  تعك�س  االأمريكية  احلكومة  ق��رارات  ان  م��ادورو  واعترب 

والياأ�س واحلقد” بعد نتائج الت�سويت الذي جرى االحد.
الن  غا�سبة  فعل  “ردة  االأمريكية  العقوبات  ان  مادورو  واعترب 
ال�سعب الفنزويلي ورئي�سه قد ع�سوا اوامر تعليق اجلمعية الوطنية 
ال�سعب  لهم،  حتلو  التي  العقوبات  فليفر�سوا   )…( التاأ�سي�سية 
الفنزويلي قرر ان يكون حراً”. وال يفر�س القرار االأمريكي االأخري 
للواليات  ال�سخمة  الفنزويلية  النفط  �سادرات  على  عقوبات  اأي 
املتداعي  فنزويال  القت�ساد  رئي�سي  حياة  �رصيان  وهي  املتحدة، 
وحلكومتها الي�سارية املناوئة لوا�سنطن. وكانت الواليات املّتحدة 
يف  التاأ�سي�سية  اجلمعّية  بانتخابات  االأح��د،  حازم  ب�سكل  نددت 
“اإجراءات قوية و�رصيعة” �سّد حكومة  فنزويال، متوّعدًة باتخاذ 

مادورو.

فنزويال - وكاالت

مادورو ينتقد العقوبات األميركية ضده ويصفها باإلمبريالية


