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بن دغر: السلطة في اليمن االتحادي لن يحتكرها أحد

التحقيق في إغفال المخابرات الداخلية في بريطانيا 
للتحذيرات بشأن سلمان عبيدي

 

صحيفة تركية: 74% من النساء يتعرضن للتحرش 
في وسائل النقل بالبالد

اأطلق��ت �صحيف��ة "حريات" الرتكية حمل��ة "ال للتحر�ش" على خلفي��ة تزايد حاالت 
التحر���ش يف تركي��ا، م�صرية اىل اأن 74 يف املئة م��ن الن�صاء يتعر�صن للتحر�ش يف 
و�صائ��ل النقل اجلماعي��ة.  وقبل نحو اأ�صبوعني دعت ال�صحيفة التي بداأت يف الرابع 
ع���ر من مايو حملة "ال جمال للتحر���ش" االإدارات املحلية واملوؤ�ص�صات احلكومية 
االأخ��رى اإىل التع��اون داعية اإياهم اإىل اإظهار اإ�راره��م على منع حاالت التحر�ش 
يف و�صائ��ل النق��ل اجلماعي��ة وتطوي��ر اآليات التدخ��ل الفوري وال�صك��اوى وحماية 
ح��ق الن�ص��اء يف امل�صارك��ة باملجال احلكوم��ي ب�ص��ورة مت�صاوية واآمن��ة. واأعلنت 
ال�صحيف��ة اأن االإدارات املحلي��ة ا�صتجابت لدعوتها واأعلن��ت تعاونها مع ال�صحيفة 
ملن��ع ح��االت التحر���ش يف و�صائل النق��ل اجلماعية ون���ر الوعي يف ه��ذا ال�صدد. 
واأو�صح��ت ال�صحيف��ة اأن "بلدي��ة عثماني��ة التابعة حل��زب احلرك��ة القومية كانت 
اأوىل امل�صتجيب��ني لدع��وة حري��ات اأعقبها اإع��ان البلديات التابعة ل ح��زب ال�صعب 
اجلمه��وري وح��زب العدالة والتنمي��ة رغبتهم يف عمل م�صرتك داعي��ة كل البلديات 
اإىل التعامل بح�صا�صية مع االأمر". واأ�صافت ال�صحيفة اأن "74 يف املئة من الن�صاء 
يتعر�ص��ن للتحر���ش يف و�صائ��ل النقل اجلماعي��ة، حيث تتعر���ش 58 يف املئة من 
الن�ص��اء للتحر���ش داخ��ل حاف��ات البلدية، بينم��ا يتعر�ش 35 يف املئ��ة للتحر�ش 
داخل املرتوبا�ش يف حني يتعر�ش 20 يف املئة من الن�صاء للتحر�ش داخل الرتام 

ويتعر�ش 16 يف املئة من الن�صاء للتحر�ش داخل املرتو.

ق��ال رئي���ش الوزراء اليمني اأحم��د بن دغر اإن االحتاد ب��ني املحافظات اليمنية هو 
م��ا �صيك��ون عليه حال اأبن��اء اليمن يف عدن و�صنعاء وتع��ز وح�رموت واحلديدة 
و�صع��دة واإب وباقي املحافظات. واأكد بن دغر خال افتتاحه االأحد قاعة االحتاد 
للموؤمترات يف مدينة عدن -عا�صمة اليمن املوؤقتة- اأن الرثوة يف االحتاد اليمني 
ل��ن يتحك��م به��ا اأح��د، واأن ال�صلط��ة لن تكون حك��را على اأح��د. واأ�ص��اف اأن حمطة 
الكهرباء التي بنيت باملنحة املقدمة من دولة قطر ب�صتني ميغاواتا �صتعمل خال 
االأي��ام القادمة. ويف ت�ريحات نقلتها وكالة االأنب��اء اليمنية، قال رئي�ش الوزراء 
اليمن��ي اإن هذه املحطة دخل��ت اخلدمة ب�صكل تدريجي مما اأ�صفى حت�صنا يف اإنتاج 
الكهرب��اء مبدين��ة عدن. واأك��د بن دغر خ��ال اجتماعه مب�ص��وؤويل املوؤ�ص�صة العامة 
للكهرب��اء بح�ص��ور وزير الكهرباء عبد اهلل االأك��وع، اأن احلكومة ما�صية يف حتقيق 
وعدها بتغطية معظم العجز القائم يف هذه اخلدمة احليوية خال ال�صيف القادم.

تراج��ع وكالة اال�صتخبارات الربيطاني��ة الداخلية، )اإم اآي 5(، الطريقة التي تعالج 
به��ا املعلوم��ات الت��ي تتلقاه��ا م��ن النا���ش، يف اأعق��اب الهج��وم االنتحاري يف 
مان�ص�ص��رت االثنني املا�ص��ي الذي قتل فيه 22 �صخ�صا. ويبداأ حتقيق يف �صبب عدم 
تنب��ه )اإم اآي 5( اإىل التهدي��د ال��ذي ك��ان ميثل��ه �صلمان عبيدي، بالرغ��م من ورود 
ثاث��ة حتذيرات على االأق��ل، باأنه يتبنى وجهات نظر مت�ص��ددة وخطرية. وقب�صت 
ال�رط��ة �صباح االثنني على ال�صخ�ش ال���16 لا�صتباه ب�صلته بالتفجري. وال يزال 
14 �صخ�صا قيد االعتقال. وبالقب�ش على هذا ال�صخ�ش ينتقل التحقيق من منطقة 
مان�ص�ص��رت يف �صم��ال بريطاني��ا، اإىل ال�صاح��ل اجلنوب��ي. وكانت وزي��رة الداخلية 
الربيطاني��ة، اآمرب رود، ق��د قالت لبي بي �صي االأحد اإن اأع�ص��اء اآخرين من ال�صبكة 
املت�ص��ددة التي تقف وراء الهجوم، رمبا ال يزالون فارين. وكان عبيدي الربيطاين 
الليب��ي االأ�ص��ل، والبالغ م��ن العم��ر 22 عاما، قد فج��ر نف�صه لدى انته��اء احلفلة 

املو�صيقية للمغنية االأمريكية اإريانا غراندي يف قاعة "مان�ص�صرت اأرينا".

اأك��دت �صحيف��ة "االإندبندن��ت" الربيطاني��ة، �صحة ال�ص��ور التي 
وردت ح��ول اإط��اق مقاتلة بريطانية قنبل��ة ب �صوريا كتبت عليه 

عبارة "حتية من مان�ص�صرت".
جت��در االإ�صارة اأنه عقب الهجوم ال��ذي ا�صتهدف قاعة حفات يف 
مان�ص�صرت الربيطانية، انت�رت على �صبكات التوا�صل االجتماعي 
�صور ل�ص��اروخ حممل عل��ى مقاتلة بريطاني��ة متوجهة لق�صف 
مناط��ق يف �صوري��ا كتب��ت عليه��ا باالإجنليزي��ة عب��ارة "حتي��ة 
م��ن مان�ص�صرت".وقال��ت ال�صحيف��ة اإن م�ص��ادر يف وزارة الدفاع 

الربيطانية اأكدت �صحة االدعاءات الواردة يف هذا اخل�صو�ش.

واأ�صافت اأنه مل يتم التعرف بعد على ال�صخ�ش الذي كتب العبارة 
املذك��ورة، واأن ال�ص��اروخ املذكور هو ليزري. م��ن جهتها قالت 
�صحيف��ة التلغ��راف اإن الطائ��رة التي كانت حتم��ل القنبلة تابعة 
للق��وة امللكي��ة الربيطانية واأقلعت م��ن قاع��دة "اأكروتريي" يف 
ال�صط��ر اجلنوب��ي م��ن قرب���ش، واأطلق��ت القنبلة املذك��ورة على 
اأه��داف لتنظي��م داع�ش االإرهاب��ي يف �صوريا. وق��ال زعيم حزب 
العم��ل الربيط��اين املعار�ش جريمي��ي جورب��ي، يف ت�ريحات 
�صابق��ة اإن ال�صيا�ص��ة اخلارجي��ة حلكوم��ة باده تغ��ذي االإرهاب 
اأك��رث م��ن مكافحت��ه. واأ�ص��اف "نحن بحاج��ة اإىل اإيج��اد طريق 
اأك��رث عقاني��ة من اأجل تخفي�ش ن�صبة اخلطر ال��ذي ت�صكله الدول 

الداعمة وامل�صدرة لاإرهاب".

تعه��د الرئي���ش الفرن�صي اجلدي��د اإميانويل ماك��رون بنهج حازم 
يف اأول حمادث��ات جتمع��ه بالرئي���ش الرو�ص��ي فادمي��ري بوتني 
يوم االثن��ني بعد حملة انتخابية اتهم خاله��ا فريقه االنتخابي 

االإعام الرو�صي مبحاولة التدخل يف العملية الدميقراطية.
وك��ان ماكرون، الذي توىل الرئا�صة قبل اأ�صبوعني قال اإن احلوار 
م��ع رو�صيا ���روري ملواجهة عدد من النزاع��ات الدولية. ولكن 
العاق��ات ي�صوبه��ا انع��دام الثق��ة ج��راء دع��م باري���ش ومو�صكو 
الأط��راف خمتلفة يف احل��رب االأهلي��ة ال�صورية وب�صب��ب ال�راع 

اأي�صا يف اأوكرانيا.

وبع��د املحادث��ات مع نظرائه الغربي��ني يف اجتماع حلف �صمال 
االأطل�ص��ي يف بروك�ص��ل ويف قم��ة جمموع��ة ال�صب��ع يف �صقلي��ة 
ي�صت�صي��ف ماك��رون الرئي���ش الرو�ص��ي يف ق�ر فر�ص��اي خارج 

باري�ش.
و�صي�صعى ماكرون لبداية جديدة يف العاقات الفرن�صية الرو�صية 
وقال "ال غنى عن احلديث مع رو�صيا الأن هناك عددا من الق�صايا 

الدولية التي لن حتل دون حوار �صاق معها"، بح�صب "رويرتز".
واأ�ص��اف ماكرون )39 عاما( لل�صحفي��ني بنهاية قمة جمموعة 
ال�صب��ع ي��وم ال�صبت املا�صي حي��ث اتفق الزعم��اء الغربيون على 
بح��ث اإج��راءات جدي��دة �ص��د مو�صك��و اإذا مل يتح�ص��ن الو�صع يف 

اأوكرانيا "�صاأكون كثري املطالب خال املحادثات مع رو�صيا".

ك�صفت ال�صلطات امل�رية عن اإدراج 98 �صخ�صا مدانني 
يف ثاث ق�صايا على قوائم االإرهابيني.

وتواج��ه م���ر حتدي��ات اأمني��ة ك��ربى، نتيج��ة مت��دد 
واآخره��ا  م��ن حمافظ��ة ومنطق��ة  اأك��رث  اإىل  االإره��اب 
العملي��ة االإرهابية التي تبناها تنظيم الدولة االإ�صامية 
وا�صتهدفت حافلتني لاأقباط يف حمافظة املنيا )جنوب 

م�ر( موقعة 28 قتيا بينهم عدد كبري من االأطفال.
وح�صبم��ا ن�رت��ه اجلري��دة الر�صمي��ة للب��اد، اأدرج��ت 
حمكم��ة جناي��ات القاه��رة، يف اأكتوب��ر املا�ص��ي، 24 
�صخ�ص��ا يف الق�صي��ة املعروف��ة ب�“قت��ل حار���ش ع�صو 
حماكم��ة حممد مر�صي” على قوائ��م االإرهابيني ملدة 3 

�صن��وات. كما اأدرجت اأي�ص��ا يف ال�صهر ذاته، 48 �صخ�صا 
يف الق�صي��ة املعروفة با�صم “اأحداث عني �صم�ش”، و26 
�صخ�ص��ا يف الق�صية املعروفة اإعاميا ب�“خلية اجليزة” 
عل��ى قوائ��م االإرهابيني ملدة 3 �صن��وات. ووفق القانون 
امل���ري، يعد القرار قاب��ا للطعن اأمام حمكمة النق�ش 
)اأعلى حمكمة طعون بالباد( خال 60 يوما من تاريخ 
الن�ر باجلريدة الر�صمية. وكانت ال�صلطات امل�رية قد 
اأعلن��ت ال�صبت، اإدراج 118 �صخ�صا، بينهم املر�صد العام 
لاإخ��وان امل�صلم��ني حممد بدي��ع، يف القائم��ة ال�صوداء. 
وع��ادة م��ا ياأت��ي الف��ارق الزمن��ي ب��ني عملي��ة الن�ر 
باجلريدة الر�صمية وتاري��خ احلكم يف الق�صايا “نتيجة 
ك��رثة الق�صاي��ا املنظ��ورة من حماك��م اجلناي��ات التي 
اأخ��رت اإع��ام املحكمة لل�صلطات من اأج��ل دخول القرار 

حي��ز التنفيذ”. ووفقا لقانون الكيانات االإرهابية، الذي 
�ص��در يف فرباير 2015، فاإنه على النيابة العامة اإعداد 
قائمة بالكيانات االإرهابية، ممن ت�صدر ب�صاأنها اأحكام 
جنائي��ة تق�صي بثبوت ه��ذا الو�صف اجلنائي يف حقها، 
اأو تل��ك التي تق��رر الدائرة املخت�ص��ة مبحكمة ا�صتئناف 
القاه��رة بن��اء عل��ى طلبات م��ن النائب الع��ام، على اأن 
يخ�ص��ع االإدراج للطع��ن اأم��ام حمكمة النق���ش، ويطبق 
االإدراج ح��ال تاأيي��ده من النق���ش اأو يلغى حال رف�صه. 
ورجح��ت اأو�ص��اط م�رية ا�صتم��رار ال�رب��ات اجلوية 
عل��ى معاق��ل االإرهابي��ني يف ���رق ليبي��ا دون حتديد 
�صق��ف زمني لتوقفها. وقال الل��واء ر�صا يعقوب، اخلبري 
االأمن��ي يف مكافحة االإرهاب الدويل، اإن م�ر يف حالة 

دفاع �رعي عن النف�ش.

اعلن��ت ماري�ش بني وزيرة الدفاع اال�صرتالية، 
جندي��ا   30 �صرت�ص��ل  باده��ا  اإن   ، االثن��ني 
اإ�صافي��ني لان�صمام لبعثة تدريب وم�صاعدة 
يقوده��ا حلف �صمال االأطل�صي يف اأفغان�صتان 
لرتف��ع بذلك اإجمايل ع��دد جنودها هناك اإىل 
300. وقال��ت بني للجنة يف جمل�ش ال�صيوخ 
"ه��وؤالء االأف��راد االإ�صافي��ني �صيتيح��ون  اإن 
اإ�صافي��ني  مب�صت�صاري��ن  التعه��د  ال�صرتالي��ا 
لتطوي��ر ق��درات ق��وات االأم��ن االأفغانية على 
امل��دى الطويل ب�ص��كل اأكرب يف اإط��ار مهمتنا 
واملعاون��ة"،  وامل�ص��ورة  للتدري��ب  احلالي��ة 

ح�صبما نقلت عنها "رويرتز".
وك��ان حلف �صم��ال االأطل�صي قد طل��ب مزيدا 
م��ن الق��وات م��ع تفك��ري الرئي���ش االأمريك��ي 
دونال��د ترام��ب ما اإذا ك��ان �صيو�ص��ع العملية 
 16 اآالف م��ن اجلن��ود بع��د  باإ�صاف��ة ع��دة 
عاما من احل��رب ال�ر�صة �صد حركة طالبان 

ومت�صددين اآخرين.
وا�صرتالي��ا لي�ص��ت ع�ص��وا يف احلل��ف ولكنها 
حلي��ف قوي للواليات املتحدة ولها قوات يف 

اأفغان�صتان منذ عام 2002.

ماكرون يتعهد بنهج حازم في أول محادثات مع بوتيناإلندبندنت تؤكد إلقاء صاروخ بريطاني في سوريا يحمل "تحية من مانشستر"

األزمة الخليجية بين الرياض والدوحة تتنقل من أروقة اإلعالم إلى دوائر السياسة 

أستراليا تتعهد بتقديم القاهرة تدرج العشرات على قوائم اإلرهاب
جنود إضافيين لمهمة 

الناتو في أفغانستان
القاهرة - متابعة

سدني - متابعة

باريس - متابعةلندن - متابعة

رمضان صامت وشوارع القاهرة ميتة .. مصريون ينتقدون كتم شعائر صالة التراويح
ع��ربرَّ م�ري��ون ع��ن رف�صه��م ملنع مك��ربات ال�ص��وت ب�صاة 
الرتاوي��ح بامل�صاج��د، و�صط تفاعل ن�صط عل��ى مواقع التوا�صل 

االجتماعي.
وتداف��ع وزارة االأوقاف عن اخلطوة، وتقول اإنها تاأتي مراعاة 
مل�صال��ح "املر�صى، والط��اب" الذين ي�صتع��دون المتحانات 

�صهادة الثانوية العامة.
و�صم��ل القرار نح��و 115 األ��ف م�صجد مبختلف اأنح��اء الباد، 
الت��زم اأغلبه��ا بالق��رار، بينم��ا حت��دث البع���ش ع��ن جتاهل��ه 

مب�صاجد يف القرى والنجوع.
"من��ذ من��ع �ص��وت الرتاوي��ح م��ن مك��ربات ال�ص��وت وحت�ش 
)ت�صع��ر( رم�ص��ان �صامت��ًا وال�ص��وارع ميتة"، تدوين��ة �صجلها 
ح�ص��اب "ر�ص��وى اأمين" مبوق��ع "في�صبوك" الي��وم، من �صمن 

تدوينات اأخرى تنتقد القرار.
وت�صاءل ح�صاب "منار �صيد"، عرب "في�صبوك": "ما هذا احلزن؟! 
اأين �ص��وت �صاة الرتاوي��ح واالأدعية؟"، داعي��ة ل�"عدم اإلغاء 

�صوت �صاة الرتاويح".
وج��اءت تل��ك التدوينات عرب ها�صت��اغ )و�ص��م( #ال_الإلغاء_
مكربات_ال�صوت_يف_ال�ص��اة، ال��ذي ظه��ر ع��رب "في�صبوك" 
ب�ص��كل الفت، منذ اأم���ش االأول. كما د�صن مدون��ون ها�صتاغ # 
�صمعون��ا )اأ�صِمعونا(_�صوت_الرتاوي��ح، ع��رب موق��ع "تويرت"، 

النتقاد اخلطوة.
غ��ري اأن البع�ش داف��ع عنها، ع��رب الها�صت��اغ، وبينهم ح�صاب 
"حمم��د الربيع��ي"، ال��ذي ق��ال اإن االإلغاء "مرتب��ط مبكربات 
ال�ص��وت خ��ارج امل�صاج��د ولي�ش �ص��وت الرتاوي��ح"، م�صيفًا: 

اأحداً". اأن هذا ال ي�صايق )يغ�صب(  "اأعتقد 
وداف��ع جاب��ر طاي��ع، وكي��ل وزارة االأوق��اف امل�ري��ة، يف 
مداخلة تلفزيونية عن القرار، قائًا اإنه "اإجراء تنظيمي بحت".
واأو�ص��ح طاي��ع، اأن اخلط��وة تاأتي "منع��ًا لل�صو���رة وتداخل 
االأ�ص��وات بني امل�صاجد والزوايا )م�صاج��د �صغرية(، وحتى ال 

يوؤثر ال�صوت على تركيز الطاب اأثناء املذاكرة".
ولف��ت امل�صوؤول اإىل توفري مكربات �ص��وت خارجية يف �صاة 
الرتاوي��ح )القي��ام( فق��ط يف ح��ال كان��ت هن��اك �صفوف من 

امل�صلني خارج امل�صجد.

القاهرة -  وكاالت

ت�شاعدت حدة االزمة النا�شبة 
م�ؤخرا بني قطر و�شقيقاتها 

اخلليجيات الثالثة )ال�شع�دية 
واالمارات والبحرين( رغم 

حتركات ال��شاطة التي جتريها 
الك�يت، بهدف حلحلة االزمة 

التي اخذت ابعاد �شيا�شية 
ودبل�ما�شية بعد دخ�ل 

م�ش�ؤوليني و�شيا�شيني من 
الدول املتنازعة على اخلط. 

القن��وات  يف  حم�ص��ورة  االزم��ة  كان��ت  ان  فبع��د 
االعامية خال االي��ام املا�صية، انتقلت اخريا اىل 
الدوائر ال�صيا�صي��ة. اذ قال اأنور قرقا�ش وزير الدولة 
"دول جمل���ش  اإن  االإمارات��ي لل�ص��وؤون اخلارجي��ة، 
التعاون اخلليجي تواجه اأزمة حادة"، م�صريا اإىل اأن 

   " "هناك حاجة ملحة الإعادة بناء الثقة.   
و�رح قرقا�ش بذلك عل��ى ح�صابه مبوقع "تويرت"، 
بع��د اأقل م��ن اأ�صب��وع على تعب��ري اململك��ة العربية 
ال�صعودية واالإمارات العربية املتحدة عن اإحباطهما 
من قطر، عقب ن�ر ت�ريحات على ل�صان اأمري قطر 

زعم فربكتها.
ونف��ت الدوح��ة اإدالء االأم��ري بالت�ريح��ات قائلة، 
اإن موق��ع وكال��ة االأنباء الر�صمي��ة تعر�ش الخرتاق 
�صمحت��ا  واالإم��ارات  ال�صعودي��ة  لك��ن  اإلك��رتوين، 
لو�صائ��ل اإعام مدعومة من البلدي��ن مبوا�صلة ن�ر 

الت�ريحات، مما اأثار غ�صب الدوحة.
وق��ال قرقا���ش: "مت��ر دول جمل�ش التع��اون باأزمة 
ح��ادة جدي��دة وفتن��ة حتم��ل يف ثناياه��ا خط��را 
ج�صيم��ا، ودرء الفتنة يكمن يف تغيري ال�صلوك وبناء 
الثق��ة وا�صتع��ادة امل�صداقي��ة"، دون اأن يذك��ر قطر 

باال�صم.
ال��رد ال�صعودي، ج��اء عرب بي��ان اأ�صدرت��ه اأ�رة اآل 
ال�صيخ ال�صعودي��ة وقعه 200 من اأع�صائها، اأبرزهم 
مفت��ي اململك��ة ال�صعودي��ة ورئي�ش ال�ص��ورى ووزير 
ال�ص��وؤون االإ�صامي��ة، مت في��ه نف��ي ن�صب��ة اأمري قطر 
اإىل جده��م حمم��د ب��ن عب��د الوه��اب، يف حماول��ة 
منه��م للناأي باأنف�صه��م عن االأ���رة احلاكمة بدولة 

قط��ر، وهو ما اعترب موؤ�ر جدي��د على اخلاف بني 
الدولتني اخلليجيتني. وجاء يف البيان، ان : "ال�صيخ 
حممد بن عبدالوهاب بن �صليمان بن علي بن حممد 
م��ن اآل م���رف من وهبة م��ن بني متيم. ل��ه اأربعة 
اأوالد اأجنب��وا فق��ط، وه��م ح�ص��ني، وح�ص��ن، وعل��ي، 

وعبداهلل"
"م��ن يدع��ي اأنه يع��ود ن�صب��ه اإىل ال�صي��خ من غري 
ه��وؤالء االأبناء االأربع��ة داخل اململك��ة اأو خارجها، 
فه��ي دع��وى باطل��ة كاذب��ة وخمتلق��ة، وال مت��ت 

للحقيقة باأي��ة �صلة، كاأمري اإح��دى الدول اخلليجية 
ال��ذي قام ببن��اء م�صجد با�صم ال�صي��خ حممد بن عبد 

الوهاب يف بلده مدعيا اأنه جده".
وطال��ب املوقعون على البي��ان "بتغري ا�صم امل�صجد 
ال��ذي اأ�صماه ال�صيخ متيم عل��ى ا�صم االإمام حممد بن 
عب��د الوهاب، و�صددوا عل��ى اأن امل�صجد الذي بناه ال 
يتب��ع املنهج ال�صلفي ال�صحيح، والت�صري اإدارته على 

نهج االإمام حممد بن عبدالوهاب".
وافتتح��ت قط��ر امل�صج��د الر�صم��ي يف ع��ام 2011 

ويحمل ا�صم جامع االإمام حممد بن عبد الوهاب.
وعان��ت العاق��ات ب��ني قط��ر وبع���ش دول جمل�ش 
اأ�صه��ر  ثماني��ة  ا�صتم��ر  توت��را  اخلليج��ي  التع��اون 
يف 2014، ب�صب��ب مزاع��م ع��ن دع��م قط��ر جلماعة 
"االإخ��وان امل�صلمني". وانته��ى اخلاف بعدما قال 
دبلوما�صيون وقتها، اإن قطر تعهدت لاإمارات بعدم 
ال�صماح "لاإخوان امل�صلمني" بالعمل من اأرا�صيها.

الوزي��ر االماراتي، علق على االزم��ة االخرية قائا: 
"ح��ل االأزمة بني ال�صقيق واأ�صقائ��ه طريقه ال�صدق 

يف النواي��ا وااللت��زام بالتعه��دات، وتغي��ري ال�صلوك 
ال��ذي �صب��ب �ررا وفت��ح �صفحة جدي��دة ال العودة 
اإىل نف�ش البئر". واأ�ص��اف: "موقعنا وا�صتقرارنا يف 
وحدة ال�صف و�ص��دق التوجه، وال نعي�ش يف فقاعة 
خادع��ة قد ت���ر ال�صقيق واجل��ار دون اأن تطالنا... 

اأمننا مت�صل ومرتابط وكذلك م�صتقبلنا".
قن��اة  ا�صط��رت  االعام��ي،  الرتا�ص��ق  �صي��اق  ويف 
"اجلزي��رة" القطرية حلذف كاريكاتري �صبق لها اأن 
ن�رت��ه، واعت��ربه كثريون يف ال�صعودي��ة اإ�صاءة اإىل 

امللك �صلمان بن عبد العزيز.
ويف بيان مقت�صب ن�رته على موقعها االإلكرتوين، 
قالت القناة: "مت حذف كاريكاتري "اأخبار مفربكة" 
وذل��ك نظرا للغط الذي اأثاره، وتوؤكد اجلزيرة اأنها مل 
تق�صد باأي حال االإ�صاءة خلادم احلرمني ال�ريفني، 
وم��ا حدث م��ن ربط ل��دى البع�ش ه��و ا�صطياد يف 

املاء العكر".
و�صب��ق لكاريكات��ري "اأخب��ار مفربك��ة"  اأن انت���ر 
كالن��ار يف اله�صي��م ب��ني املغردي��ن م��ن ال�صعودية 
ودول اأخ��رى، بع��د اأيام م��ن ت�صعيد ن��ربة اخلطاب 
االإعام��نينْ  ب��ني  االتهام��ات  وتب��ادل  االإعام��ي 
القطري وال�صعودي على خلفية ت�ريحات من�صوبة 
الأم��ري قط��ر متيم ب��ن حم��د اآل ث��اين، قال��ت وكالة 
االأنب��اء القطري��ة اإنه��ا ظه��رت عل��ى وقعه��ا ج��راء 
عملي��ة اخرتاق� ويتوقع ان يخم��د اخلاف اخلليجي 
الذي ظهر بعد اأول زيارة يجريها الرئي�ش االمريكي 
دونال��د ترامب لل�صعودي��ة واجتماعات��ه مع زعماء 
ال��دول العربي��ة واالإ�صامي��ة منذ اأن ت��وىل من�صبه، 
اذا م��ا تدخلت امريك��ا باعتباره��ا "�صابط ايقاع" 

مماليك وامارات اخلليج.

بغداد – جورنال نيوز - وكاالت 


