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ابن الرئيس الفنزولي يعزف الـ "فلوت" وينضم إلى 
زوجة أبيه في صياغة الدستور

 

األمم المتحدة متهمة بإعطاء 18 مليون دوالر لشركات 
مقربة من الحكومة السورية

قال��ت وكالة "بلومبريغ" اإن االأمم املتح��دة دفعت ما ال يقل عن 18 مليون دوالر، 
الع��ام املا�س��ي، ل�رشكات لها عالقات وثيق��ة باحلكومة ال�سوري��ة، والبع�ض منها 

يديره مقربون من الرئي�ض االأ�سد.
و�سلط��ت الوكال��ة ال�سوء على تقرير ل��الأمم املتحدة وجدت من خالل��ه اأن االأخرية 
منح��ت اأم��واال ملدرج��ن يف القوائم ال�سوداء ل��كل من الوالي��ات املتحدة واالحتاد 
االأوروبي. ووفقا للتقرير ال�سنوي لالأمم املتحدة املتعلق بامل�سرتيات لعام 2016، 
واملوؤل��ف م��ن 739 �سفحة والذي ن���رش يف �سهر حزيران/ يوني��و املا�سي وردت 

اأ�سماء �رشكات هاتف خليوي لها �سالت باملقربن من الرئي�ض ال�سوري.
وبح�س��ب التقرير، فق��د دفعت االأمم املتحدة اأي�سا اأكرث م��ن 9 مالين دوالر لفندق 

فور �سيزون�ض بدم�سق، الذي ت�سارك وزارة ال�سياحة ال�سورية يف ملكيته.
ويك�س��ف التقري��ر اأن االأمم املتح��دة �ساهم��ت يف متوي��ل حم��الت ملوؤ�س�سة خريية 

اأن�ساأتها زوجة الرئي�ض ال�سوري اأ�سماء االأ�سد.

اأك��دت جلنة االنتخابات يف فنزويال، انتخاب ابن الرئي�ض نيكوال�ض مادورو، البالغ 
27 عام��ًا، ع�س��واً يف "اجلمعية التاأ�سي�سي��ة" ل�سياغة د�ستور البالد، والتي ت�سبب 

اإن�ساوؤها بتظاهرات يف البالد وحمالت �سجب دولية.
والع�س��و ال�س��اب "نيكوال���ض ارن�ست��و م��ادورو غوي��را"، املع��روف اأي�س��ًا با�س��م 
"نيكوال�سيتو" اأو "نيكوال�ض ال�سغري" �سين�سم اإىل زوجة والده �سيليا فلوري�ض )60 

عامًا(، التي مت انتخابها اأي�سًا االأحد، من اأجل اإعادة كتابة د�ستور فنزويال.
ابن مادورو الذي عزف على اإحدى اآالت النفخ املو�سيقية )الفلوت( يف فرق ال�سباب 
املو�سيقية، هو منا�رش ملتزم للثورة اال�سرتاكية التي يج�سدها والده و�سلفه الراحل 

هوغو �سافيز، بح�سب �سفحته على تويرت. 
ويعترب مقعد ابن مادورو ال�ساب يف اجلمعية التاأ�سي�سية اجلديدة، املكونة من 545 

ع�سواً، اأول ن�ساط له يف من�سب �سيا�سي رفيع.

"جبه��ة  اأن م�سلح��ي  االأربع��اء،   ، اأف��ادت وكاالت عاملي��ة 
الن���رشة" وعائالته��م اأنتقلوا من جرود عر�س��ال اإىل منطقة 
فليطة يف ريف دم�سق، وذلك يف اإطار تنفيذ اتفاق "اجلبهة" 

مع "حزب اهلل" اللبناين.
وذك��رت م�س��ادر مطلعة م��ن االأرا�سي اللبناني��ة يف جرود 
عر�سال باجت��اه فليطا ال�سورية حاملة معها اأبو مالك التلي 
و7800 ن��ازح، م��ن بينه��م عنا���رش من "جبه��ة الن�رشة" 

وعائالتهم.
وجرت املغ��ادرة حتت اإ���رشاف االأمن واجلي���ض اللبنانين، 
وال�سلي��ب االأحم��ر ال��دويل وهيئ��ات دولي��ة، وفق��ا لتنفي��ذ 
املرحل��ة الثاني��ة م��ن االتف��اق، بع��د اإمت��ام عملي��ة تب��ادل 
االأ���رشى، التي متت عن��د ال�ساعة الواحدة م��ن فجر االأربعاء 
وق�ست بتحرير ثالثة اأ�رشى من "حزب اهلل" مقابل �سجينن 

م��ن �سجن "رومي��ة"، وثالث كان موقوفا ل��دى االأمن العام 
اللبناين وقد اأنهى حمكوميته.

 4 "جبه��ة الن���رشة"،  الثالث��اء، االإف��راج ع��ن  وا�سرتط��ت 
�سوري��ن ولبناين الإمت��ام املرحلة الثانية م��ن اتفاق جرود 

عر�سال، مع "حزب اهلل".
وق��د بداأ "ح��زب اهلل" يف 19 يوليو/مت��وز املا�سي، معركة 
�س��د اجلماعات امل�سلحة يف ج��رود عر�سال، وا�ستطاع ب�سط 
�سيطرت��ه عل��ى معظ��م املنطق��ة، وبعده��ا ُعقد اتف��اق وقف 
اإطالق الن��ار يف عر�سال والقلمون الغرب��ي بن "حزب اهلل" 
و"جبه��ة الن�رشة" ودخل حيز التنفيذ، يوم اخلمي�ض 27 من 

يوليو/متوز اجلاري.
وين�ض االتفاق الذي مت التو�سل اإليه بن الطرفن وتو�سطت 
في��ه الدول��ة اللبنانية، على قي��ام "جبهة الن���رشة"، مقابل 
ال�سم��اح لعنا�رشه��ا وعوائله��م باالن�سح��اب اإىل االأرا�سي 

ال�سورية، باإطالق �رشاح اأ�رشى من مقاتلي "حزب اهلل".

اأف��ادت وكال��ة "رويرتز" نقال ع��ن م�سوؤول اأمن��ي باأن تفجريا 
انتحاري��ا ا�ستهدف،االأربعاء، قافلة لق��وات امل�ساعدة الدولية 
الإر�س��اء االأمن بقيادة حلف الناتو، قرب مدينة قندهار جنوب 

اأفغان�ستان.
وذك��رت قناة "تولو ني��وز" االإخبارية نقال ع��ن م�سدر مطلع 
ب��اأن الهجوم ا�ستهدف القافلة االأمريكية يف منطقة �سور اأندام 

القريب��ة من قندهار، ومل ت�سدر حت��ى االآن تقارير عن �سقوط 
�سحايا.

م��ن جانبه��ا، اأك��دت وكالة "خام��ا بر�ض"، نقال ع��ن م�سادر 
حملي��ة، اأن انتحاري��ا فج��ر نف�س��ه بالقافلة الت��ي انطلقت من 
مع�سكر للقوات الدولية يقع يف املنطقة، بينما تتحدث م�سادر 

اأخرى عن تفجري �سيارة مفخخة.
ون���رش ن�سط��اء يف مواقع التوا�س��ل االجتماعي �س��ورا تظهر 

عمود دخان يت�ساعد فوق مكان احلادث.

اأب��دى وزي��ر خارجية اأمري��كا، ريك�ض تيلر�س��ون، حر�ض 
ب��الده على التعاون مع رو�سيا م��ن اأجل ا�ستقرار �سوريا، 
م�سرتط��ا اأن تغادرها الق��وات االإيراني��ة، وكتابة د�ستور 

جديد، واإجراء انتخابات دميقراطية حرة.
وخ��الل موؤمتر �سحفي عقده، ي��وم الثالثاء، مبقّر وزارته 
ا�ستعر���ض خالل��ه  االأمريكي��ة وا�سنط��ن،  العا�سم��ة  يف 
ملخ�سا لن�ساطاته من��ذ ت�سلم مهام من�سبه قبل 7 اأ�سهر، 
اعت��رب تيلر�س��ون اأّن "العالق��ات ب��ن وا�سنط��ن ومو�سكو 
ت�سمن��ت، رغ��م ا�سطرابها، تعاونًا يف جم��ال اإعادة نوع 

من اال�ستقرار اإىل �سوريا".
واأ�ساف اأّن بالده "ا�سرتطت على رو�سيا ان�سحاب القوات 
االإيراني��ة واملتعاونن معها من �سوريا، ومنح ال�سورين 
انتخاب��ات  واإج��راء  جدي��د،  د�ست��ور  لكتاب��ة  الفر�س��ة 

دميقراطية حرة".
و�سّدد الوزير االأمريكي على اأّن بالده مل تغري موقفها من 
النظام ال�سوري، مبعنى اأنها ما تزال متم�ّسكة بعدم وجود 

م�ستقبل لب�سار االأ�سد يف احلكم ب�سوريا.
اأن��ه �سيجتم��ع بنظ��ريه  وك�س��ف تيلر�س��ون لل�سحفي��ن 
الرو�س��ي، �سريغي الفروف، يف مانيال يف مطلع االأ�سبوع 
الق��ادم، وه��و اأول لقاء بينهما منذ ق��ررت رو�سيا خف�ض 

عدد الدبلوما�سين االأمريكين لديها بواقع 755 فردا.
واأج��اب تيلر�س��ون عندم��ا �سئ��ل ع��ن ق��رار مو�سك��و هذا 
االأمريكي��ن  الدبلوما�سي��ن  ع��دد  بتقلي���ض  القا�س��ي 
العاملن يف رو�سيا، بالقول: "بالطبع ُي�سعب ذلك االأمور 

علينا".
ووفق��ا له، ف��اإن الكفاح �س��د االإرهاب ه��و املجال الذي 

ميك��ن للبلدي��ن اأن يتعاون��ا في��ه، عل��ى الرغ��م م��ن اأن 
العالق��ات الثنائية ال�ساملة، ح�س��ب قوله هي االآن "حتت 
ال�سغ��ط" و" لقد اخرتنا �سوريا الأنها االإقليم الذي ميكننا 

اأن نحاول العمل فيه معا".
واأك��د تيلر�س��ون اأن "رو�سيا والوالي��ات املتحدة تعتربان 
)الدول��ة االإ�سالمي��ة( جماع��ة اإرهابي��ة وتهدي��دا، ونحن 

عازمون على احلفاظ على اال�ستقرار يف �سوريا".
وق��ال لل�سحفين "نح��ن نت�ساطر التقيي��م العام املتمثل 
يف اأن جماع��ة "الدولة االإ�سالمية" ت�سكل تهديدا لبلدينا، 
ونحن ملتزمون بالق�ساء عليها مع غريها من اجلماعات 
االإرهابي��ة، وبع��د ذل��ك نح��ن ملتزم��ون باال�ستق��رار يف 

�سوريا".
واأعترب الوزير االأمريكي اأن "حترير الرقة عا�سمة )الدولة 
االإ�سالمي��ة( يجري بوترية اأ�رشع مم��ا كان متوقعا، على 
الرغم من اأنه ال مفر من مواجهة �سعوبات يف امل�ستقبل".
وبخ�سو���ض احلرب على تنظي��م "داع�ض"، لفت تيلر�سون 
اإىل اأّن احل��رب �س��د ه��ذا التنظي��م االإرهاب��ي "م�ستم��رة 
بوت��رية اأ�رشع مّما كان متوقًعا". غري اأنه اعرتف يف االآن 

نف�سه، باأّن "االأمر مازال �سعبًا".
ويف ذات ال�س��دد، اأ�س��ار تيلر�سون اإىل جن��اح احلرب �سد 
)داع���ض( يف العديد من املناطق العراقي��ة، معلًنا "عودة 

نحو مليونن من �سكانها اإىل ديارهم".
ويف م��ا يتعّل��ق باالأزم��ة ب��ن ال��دول اخلليجي��ة، ق��ال 
تيلر�س��ون اإن هذه االأزمة "تقل��ق الواليات املتحدة ب�سكل 
كب��ري، ملا ت�سببه من زعزعة ال�ستق��رار املنطقة، وانق�سام 

يف جمل�ض التعاون اخلليجي".
واأك��د على اأن ب��الده تعمل مع حلفائه��ا يف املنطقة من 

اأجل الت�سدي ل� "تو�ّسع النفوذ االإيراين"، على حّد قوله.

مغادرة مسلحي "النصرة" وعائالتهم جرود عرسال 
باتجاه سوريا

تفجير انتحاري يستهدف قافلة للناتو جنوب أفغانستان

أميركا ترهن استقرار سوريا بـ 3 شروط!

دمشق - وكاالت

أفغانستان - وكاالت

واشنطن ـ متابعة

اشتداد القتال في العوامية بالسعودية وسط نزوح األهالي
ك�سف��ت م�س��ادر اإعالمي��ة �سعودي��ة ع��ن قيام ق��وات االأمن 
بتاأم��ن خروج االأهايل م��ن بلدة العوامي��ة يف وقت ذكرت 
في��ه وكالة رويرتز اأن اال�ستب��اكات ا�ستدت بن قوات االأمن 

وم�سلحن يف االأيام االأخرية 
وذكر موق��ع "�سبق" ال�سعودي اأن قوات االأمن اأجلت ال�سكان 
م��ن العوامية مبحافظة القطيف �رشق اململكة، يومي ال�سبت 
واالأح��د املا�سين، عرب عدة طرق، و�سه��دت النقاط االأمنية 
خروج اأعداد كبرية م��ن العائالت. فيما ذكرت "رويرتز" اأن 

مئات ال�سكان ا�سطروا اإىل الفرار من القتال.
وذك��رت "�سبق" اأن اأم��ري املنطقة ال�رشقية، �سعود بن نايف، 
اأم��ر باإر�س��ال تلك العائ��الت  اإىل حمافظ��ة القطيف وتقدمي 
م�ساع��دات له��ا. وظه��رت دع��وات عل��ى مواق��ع التوا�س��ل 

االجتماعي لتوفري ماأوى لالأ�رش النازحة.
وذكرت �سحيفة "احلي��اة" اأن اإمارة املنطقة ال�رشقية تلقت 
طلب��ات من �سكان ومزارع��ن يف العوامية مل�ساعدتهم على 

اخلروج بعيدا عن اال�ستباكات.
ونقل��ت ال�سحيف��ة ع��ن حماف��ظ القطي��ف املكل��ف، ف��الح 
اخلال��دي، قول��ه: "مت التعاقد مع عدد من ال�سق��ق املفرو�سة 
يف مدين��ة الدمام الإي��واء الراغبن يف اخل��روج من االأحياء 

املجاورة حلي امل�سورة و�سط العوامية".
وحت��اول ال�سلطات ال�سعودية، منذ �سهر مايو/اأيار املا�سي، 
ه��دم احلي الق��دمي يف العوامي��ة بهدف من��ع امل�سلحن من 

ا�ستخدام اأزقته لالإفالت من قب�سة ال�سلطات.
ويتهم ن�سطاء حمليون قوات االأمن ال�سعودية باإجبار مئات 
ال�س��كان عل��ى اخل��روج م��ن العوامي��ة باإطالق الن��ار ب�سكل 
ع�سوائي على املنازل وال�سيارات، وهو ما تنفيه ال�سلطات. 

وذكرت وكالة "رويرتز" اأن موقع "مراآة اجلزيرة" االإخباري، 
نق��ل عن ال�سكان املحلين يف العوامية قولهم اإن احلياة يف 
البلدة باتت ال حتتمل. وقال التلفزيون الر�سمي اإن ال�سلطات 
دع��ت النازح��ن للتوج��ه اإىل مقر املحافظة لطل��ب م�ساكن 
موؤقتة اأو احل�سول عل��ى تعوي�ض عن املنازل التي ا�سطروا 
لرتكه��ا. ويف البحرين، �سهدت بلدات اأبو �سيبع وال�ساخورة 
و�سه��ركان وب��وري والبالد الق��دمي عايل، ي��وم االثنن 31 
يوليو/مت��وز، تظاهرات غا�سبة منددة مبا و�سف ب�"جرائم 

النظام ال�سعودي" بحق اأهايل العوامية.

الرياض - وكاالت


