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مصر تحجب موقع هيومن رايتس »بعد نشره« تقريرا عن التعذيب   
حجبت مصر الخميس موقع "هيومن رايتس ووتش" اإللكتروني 
المعنية بحقوق اإلنسان بعد يوم من نشر المنظمة تقريرا عن 
تعذيب منهجي في السجون المصرية. ويتناول التقرير حاالت 
تعذيب المعتقلين في مصر بحيث اعتبرت المنظمة األمر يرتقي 

إلى "جريمة محتملة ضد اإلنسانية".
وقال جو ستورك نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا في المنظمة الخميس "ال تزال السلطات المصرية 

تصر على أن أي وقائع تعذيب هي جرائم فردية لضباط سيئين 
يعملون بشكل فردي، لكن تقرير 'هيومن رايتس ووتش' يثبت 

غير ذلك".
وحمل التقرير عنوان )هنا نفعل أشياء ال تصدق( مستندا إلى 
مقابالت مع 19 محتجزا سابقا وأقارب محتجز آخر قالوا إن بمصر 

اعتقاالت تعسفية وإخفاء قسريا وتعذيبا.

اخبار متفرقـة

اشراف / احمد الرمعي

تغير سطح األرض بعد قنبلة كوريا 
الهيدروجينية

تسببت التجربة النووية التي أجرتها كوريا الشمالية، االسبوع 
الماضي بانهيارات أرضية في منطقة االنفجار ومحيطها، وفق ما 

تظهر صور التقطت عبر األقمار الصناعية.
وأحدثت التجربة النووية السادسة التي أجرتها كوريا الشمالية، 
زل��زاال بقوة 6.3 درج��ات، بحسب ما أعلن المعهد الجيولوجي 
األميركي.. األمر الذي أثار أسئلة حول احتمال حصول "انهيار" 

في موقع االنفجار، وانتشار المواد المشعة في األجواء.
وأك���دت بيونغيانغ أنها أج��رت تجربة "ناجحة" على قنبلة 
هيدروجينية يمكن تحميلها على ال��ص��اروخ البالستي العابر 

للقارات، ما أثار تنديدا دوليا قويا وفاقم التوترات.
وقدرت كوريا الجنوبية قوة االنفجار ب�50 كيلوطن. فيما أشار 
الباحثون األميركيون إلى أن قوة االنفجار بلغت 100 كيلوطن 
أو أكثر. وقدرت اليابان من جهتها أن قوة القنبلة بلغت 120 
كيلوطن، أي أكبر بثمانية أضعاف من قوة القنبلة األميركية التي 

دمرت هيروشيما عام 1945م.

مصرع وزير حرب »داعش« في سوريا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، خالل 
مؤتمر صحفي -الجمعة- أن روسيا تأمل من الجيش السوري أن 
يحرز تقدما عسكريا ملموسا لتحرير مدينة الرقة السورية من 
يد تنظيم "داعش" اإلرهابي بعد "النجاح الكبير المتمثل بتحرير 

دير الزور السورية.
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت الجمعة عن مقتل 40 
مسلحا من تنظيم "داعش"، إضافة إلى تدمير مركز قيادي ونقطة 
اتصاالت، وذلك في ضربة شنها سالح الجو الروسي في منطقة 

دير الزور السورية.
وأكدت الدفاع الروسية أن الضربة الجوية أسفرت عن مقتل 
م��ا يعرف ب���"وزي��ر ال��ح��رب" ف��ي تنظيم "داع���ش" غولمورود 
حاليموف، الذي قتل جراء إصابته، وكذلك أمير دير الزور، الملقب 
بأبو محمد الشمالي المسؤول عن الشؤون المالية ونقل المجندين 
إلى معسكرات تدريب "داعش"، وأوضحت أن الضربة جاءت أثناء 

اجتماع قياديين في التنظيم.

الفلسطينيون يرحبون بإحياء 
مفاوضات السالم

رّحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة بتصريحات الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب األخيرة، حول ضرورة إحياء مفاوضات 

السالم بين فلسطين وإسرائيل.
وأكدت الخارجية أن الجانب الفلسطيني سيواصل التعاون بكل 
إيجابية مع جهود ترامب الستئناف المفاوضات، واستعداده 

الدائم لتقديم كل ما يلزم إلنجاحها.
وش��دد ترامب خ��الل مؤتمر صحفي -الخميس- على أهمية 
التعاون في بذل الجهود لتحقيق السالم بين الجانبين، مشيرا أن 
واشنطن ستواصل توظيف خبرتها الطويلة في هذا المجال إلنهاء 

الصراع المستمر.
الجدير بالذكر أن المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية كانت قد 
توقفت في أبريل 2014، إثر رفض إسرائيل وقف االستيطان 
واإلفراج عن معتقلين قدامى، وقبول حل الدولتين على أساس 
دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

ق الحوار مع قطر قبل انطالقه
ّ
السعودية تعل

أعلنت الس��عودية الس��بت تعليق أي 
تواص��ل أو ح��وار مع الس��لطة في قطر 
الحقائق"بع��د  ب�"تحري��ف  واتهمته��ا 
أمي��ر  بي��ن  اتص��ال هاتف��ي  م��ن  س��اعة 
قطر الش��يخ تمي��م بن حم��د وولي عهد 

السعودية محمد بن سلمان.
وهذه المكالمة الهاتفية هي أول اتصال 
علني بين األمير تميم بن حمد ومحمد بن 
س��لمان منذ بداية األزمة بين قطر ودول 

المقاطعة.

وق��ال مصدر مسؤول في الخارجية السعودية إن "ما 
نشرته وكالة األنباء القطرية )حول هذا االتصال( ال يمت 
للحقيقة بأي صلة، وأن ما تم نشره في وكالة األنباء القطرية 
هو استمرار لتحريف السلطة القطرية للحقائق، ويدل 
بشكل واضح أن السلطة القطرية لم تستوعب بعد أن 
السعودية ليس لديها أي استعداد للتسامح مع تحوير 

السلطة القطرية لالتفاقات والحقائق".
وأضاف أن الدليل على ذلك "تحريف مضمون االتصال 
الذي تلقاه ولي العهد من أمير قطر بعد دقائق من إتمامه، 
فاالتصال كان بناًء على طلب قطر وطلبها للحوار مع 
الدول األربع حول المطالب، وهذا األمر يثبت أن السلطة 
في قطر ليست جادة في الحوار ومستمرة بسياستها 

السابقة المرفوضة".
وتابع المصدر بالقول إنه لذلك "تعلن السعودية تعطيل 
أي حوار أو تواصل مع السلطة في قطر حتى يصدر منها 
تصريح واضح توضح فيه موقفها بشكل علني، وأن تكون 

تصريحاتها بالعلن متطابقة مع ما تلتزم به.
وكانت وكالة األنباء السعودية الرسمية قد ذكرت أن 
" محمد بن سلمان تلقى اتصااًل هاتفيًا من الشيخ تميم 
بن حمد، الذي أبدى رغبته بالجلوس على طاولة الحوار 
ومناقشة مطالب الدول األربع بما يضمن مصالح الجميع". 

وأضافت أن "محمد بن سلمان رحب برغبة الشيخ تميم 
بن حمد". وتابعت بالقول إنه "سيتم إعالن التفاصيل 
الحقًا بعد أن تنتهي السعودية من التفاهم مع اإلمارات 

والبحرين ومصر".
إال أن وكالة األنباء القطرية الرسمية ذكرت أنه جرى 
"اتصال بين أمير قطر وولي العهد السعودي بناء على 

تنسيق من الرئيس األمريكي )دونالد ترامب(". 
وأضافت أن "أمير قطر يؤكد على حل األزمة بالجلوس 

إلى طاولة الحوار لضمان وحدة مجلس التعاون". 
وتابعت بالقول إن "أمير قطر يوافق على طلب ولي 
العهد السعودي بتكليف مبعوثين لبحث الخالفات. 

والمبعوثون سيبحثون األمور الخالفية بما ال يتعارض 
مع سيادة الدول".

وأكد البيت األبيض، في بيان، أن الرئيس األمريكي أجرى 
اتصاالت هاتفية منفصلة مع ولي العهد السعودي محمد 
بن سلمان، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وأمير قطر 
الشيخ تميم بن حمد، أكد فيه على أهمية الوحدة بين 
شركاء أمريكا العرب من أجل استقرار المنطقة ومواجهة 
تهديد إيران. كما أكد ترامب على أهمية تنفيذ جميع 
ال��دول اللتزامات قمة الرياض لمحاربة اإلره��اب ووقف 

التمويل للجماعات اإلرهابية ومحاربة الفكر المتطرف.
وأبدى ترامب الخميس، استعداده للتدخل والوساطة 

في الخالف األسوأ منذ عقود بين قطر ودول عربية أخرى 
معربا عن اعتقاده في إمكانية التوصل إلى اتفاق سريعا.

وكانت السعودية واإلم��ارات ومصر والبحرين قطعت 
العالقات الدبلوماسية مع قطر في الخامس من يونيو 
وعلقت مسارات النقل الجوي والبحري مع أكبر مصدر 
للغاز الطبيعي المسال في العالم. وتستضيف قطر أكبر 

قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة.
وتقول الدول األربع إن الدوحة تدعم تنظيمات إرهابية 
أصولية وتنسج عالقات سّرية مع إيران، غير أن الدوحة 
تنفي ه��ذه االتهامات. وتحاول الكويت التوسط لحل 

األزمة.

االضطهاد الممنهج لألقلية المسلمة الروهينجا في بورما يشهد تصاعدًا 
في أنحاء البالد، وال يقتصر على والية راخين الشمالية الغربية، وفقا لوكالة 

"رويترز" البريطانية.
وقالت شبكة المنظمة الحقوقية المستقلة في مينمار، في تقرير لها، 
أن االضطهاد تدعمه حكومة بورما، وعناصر بين الرهبان البوذيين بالبالد 
وجماعات مدنية من القوميين، مؤكدة أن الكثير من المسلمين من كل 
العرقيات ُحرموا من بطاقات الهوية الوطنية، في حين تم منع الوصول إلى 

أماكن الصالة للمسلمين في بعض األماكن.
وتابع التقرير، الذي يستند إلى أكثر من 350 مقابلة مع أشخاص في أكثر 
من 46 بلدة وقرية خالل فترة مدتها 8 أشهر منذ مارس 2016م أن ما 
ال يقل عن 21 قرية في أنحاء ميانمار أعلنت نفسها "مناطق الدخول فيها 

ممنوع للمسلمين"، وذلك بدعم من السلطات.
وفي والية راخين سلط التقرير الضوء على الفصل المتزايد بين الطائفتين 
البوذية والمسلمة وقيود التنقل الصارمة على مسلمي الروهينجا، التي اقتصرت 

على إتاحة استفادتهم من الرعاية الصحية والتعليم.
وأعلنت األمم المتحدة أن 123 ألفا و600 شخص، معظمهم من الروهينجا 

المسلمين، هربوا من أعمال العنف في ميانمار ليلجأوا إلى بنجالدش..
وتحولت والي��ة راخين الفقيرة في ميانمار، التي تقع عند الحدود مع 
بنجالدش إلى بؤرة لالضطرابات الدينية بين مسلمين وبوذيين على مدى 
سنوات. واضطرت أقلية الروهينغا للعيش في ظل قيود تطال حرية التحرك 

والجنسية وتشبه نظام الفصل العنصري.
واندلعت أعمال العنف األخيرة في أكتوبر بعد أن هاجمت مجموعة صغيرة 
من الروهينجا عددا من المراكز الحدودية، هي األسوأ التي تشهدها الوالية 
منذ سنوات. وتشتبه األمم المتحدة في أن الجيش البورمي ارتكب انتهاكات 

ترقى إلى "جرائم ضد اإلنسانية" بحق الطائفة المسلمة.
على صعيد آخر أطلق ناشطون حقوقيون حول العالم، عريضة عبر موقع 
"أفاز" الشهير، للمطالبة بسحب جائزة نوبل من مستشارة الدولة في ميانمار، 
أونج سان سو كي، بسبب صمتها عما تتعرض له أقلية الروهينجا المسلمة 

من اضطهاد.
وتجاوز عدد التوقيعات على العريضة -الجمعة- 24 ألفا، حيث يسعى 
الموقعون إلى إقناع لجنة الجائزة النرويجية بالتراجع عن "تكريم سيدة لم 

تندد على نحو صريح بما ارتكبه جيش بالدها من جرائم".

وتضيف العريضة أن األمر اليقف عند الصمت، بل إن مكتب المستشارة التي 
طالما اعتبرت أيقونة نضالية، عاتب نساء الروهينجا الالئي اشتكين االغتصاب، 

واتهمتهن باختالق القصص.
الجدير بالذكر أن اآلالف من مسلمين الروهينجا قتلوا على أيادي المتطرفين 
البوذيين وقوات حكومة مينمار التي حرمت بعد االستقالل أقلية الروهينجا 
إقليم الراخين من حقوق المواطنة، وشرعت منذ عقود بحمالت تطهير 
لألحياء واالقاليم من المسلمين ومنذ 1982م حرم نحو مليون مسلم من 
الروهينجا من حق المواطنة كما تعرضوا لسلسلة مجازر وعمليات تهجيز 

مستمرة.
وأدت سياسة االضطهاد الى فرار أكثر من 200 ألف شخص من مسلمي 

الروهينجا.
واألسوء من ذلك أن الدول المجاورة ترفض استقبال الروهينجا ومن ذلك 
بنجالدش، كما طردت الهند أكثر من 40 ألف الجئ من الروهينجا على الرغم 
من تسجيلم في مفوضية الالجئين التابعة لألمم المتحدة قبل فشل لجنة 
األمم المتحدة برئاسة كوفي عنان في حل النزاع العرقي في بورما سببًا في 
تفاقم جرائم إبادة مسليم الروهينا حيث لم تكلف اللجنة األممية قوات لحفظ 

السالم لوقف القتال.

مسلمو »بورما« يتعرضون لحرب إبادة وسط صمت دولي

فلوريدا تعلن حالة اإلنذار القصوى مع وصول إعصار إيرما
وص����ل اإلع���ص���ار إي��رم��ا 
-ام��س األح��د- إلى جزيرة 
ك��ي وي��س��ت ج��ن��وب والي��ة 
ف���ل���وري���دا األم���ري���ك���ي���ة، 
ب���س���رع���ة ري�������اح ب��ل��غ��ت 
215 كلم ف��ي الساعة.. 
وم��ن المتوقع أن يواصل 
اإلع��ص��ار ال���ذي ارتفعت 
درج���ت���ه إل���ى 4، م��س��اره 
ب���ات���ج���اه غ�����رب ال���والي���ة 
التي أعلنت حالة اإلن��ذار 
القصوى.. وح��ذر المركز 

األمريكي لألعاصير من أمواج عاتية قد يصل ارتفاعها إلى 4.6 أمتار.
وضرب اإلعصار جزيرة كي ويست جنوب أقصى والية فلوريدا مع 

رياح سرعتها 215 كلم 
في الساعة، وفق المركز 

األمريكي لألعاصير.
وأعلن المركز األمريكي 
ل���ألع���اص���ي���ر أن ق���وة 
اإلع��ص��ار إيرما ارتفعت 
إلى الدرجة الرابعة قبل 
وص��ول��ه إل��ى ك��ي ويست، 
م���ه���ددًا ف��ل��وري��دا ال��ت��ي 

يتوجه نحوها ببطء.
واختبأ مئات اآلالف من 
سكان فلوريدا في مالجئ 
أو هربوا باتجاه الشمال.. وتلقى نحو 6,3 مليون نسمة -أي أكثر من 

ربع سكان الوالية- أوامر بإخالء منازلهم.

استفتاء كردستان وخطره على وحدة العراق
تعقيبا على إعالن حكومة إقليم كردستان العراق عن قرار االستفتاء على االستقالل المقرر 
يوم 25 سبتمبر المقبل، شهدت المنطقة والعراق مواقف وردات فعل كثيرة على هذه 
الخطوة من بينها رفض عام من الجوار واألهم رفض داخلي عراقي بعضه من داخل حكومة 

اإلقليم نفسه.
حقيقة األمر هي أن أطراف سياسية وشعبية واسعة داخل اإلقليم تعتبر استفتاء االستقالل 
خطوة لتحكيم سيطرة بارزاني وأتباعه على السلطة. أح��زاب ك��وران، االتحاد اإلسالمي 
الكردستاني إضافة إلى قيادات من حزب االتحاد الوطني الكردستاني يعتبرون اليوم من أهم 

معارضي اإلقليم لالستفتاء الذي يجري التحضير له.
إضافة إلى المواقف الرافضة من داخل اإلقليم هناك رفض شبه عام من قبل األطراف 

السياسية والشعبية العراقية ضمن العراق الموحد.
رئيس إقليم كردستان لم يكن يتوقع هذا الحجم من الرفض العام، هذا األمر جعله يقوم 
بجولته األخيرة ألوروبا من أجل تأمين دعم دولي لتوجهاته، حتى أنه أشار في زيارته وبشكل 
غير مستقيم للقوى العراقية التي تخالف االستفتاء غامزا إلى أنه لعب دورا كبيرا في وصول 
القوى العراقية )الشيعية( للسلطة في العراق بعد سقوط صدام، ليضيف بأنه ال يعلم لماذا 

يخالف هؤالء ما سماه الحق الكردي في تقرير المصير.

الرهبان البوذيون يشاركون بقتلهم


