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اميركا واستراليا قلقتان من عودة “اإلرهابيين”

بوتين: على أميركا تغيير التشريعات المتعلقة 
باالنتخابات بدال من اتهامنا بالتدخل فيها

 

اعتقال مستشار ليلدرم بشبهة االنتماء لجماعة غولن
اأعتقل��ت ال�شلطات الرتكي��ة م�شت�شارا كب��را لرئي�س الوزراء الرتكي ب��ن علي يلدرم 
التهام��ه باالنتماء اإىل جماع��ة فتح اهلل غولن املتهم بتدب��ر االنقالب الفا�شل يف 

يوليو/متوز املا�شي.
وذك��رت وكال��ة االأنا�ش��ول اأن ب��رول اأردم امل�شت�ش��ار االأعلى يف رئا�ش��ة الوزراء 
الرتكي��ة واأح��د اأبرز م�شت�شاري يلدرم قد اعتقل ال�شب��ت يف اأنقرة وو�شع يف ال�شجن 

رفقة زوجته غولوم�رس اأردم، بناء على طلب نيابة اأنقرة.
وذكرت �شحيفة �شباح القريبة من احلكومة اأن ال�شلطات ت�شتبه يف اأن اأردم -الذي 
كان ال�شخ���س الث��اين يف وزارة العدل م��ن 2011 اإىل -2014 �شّهل ترقية ق�شاة 

مقربني من الداعية فتح اهلل غولن.
وا�شتدع��ى الق�شاء اأردم العام املا�شي للرد عل��ى اأ�شئلة ب�شفته “�شاهدا” يف اإطار 
حتقي��ق ح��ول اأن�شار غولن، وقالت م�ش��ادر �شحفية اإن ق��رار اعتقاله جاء بعد ما 
ك�شف��ت عن��ه ت�رسيبات مرا�ش��الت �شفر االإم��ارات العربية املتحدة ل��دى الواليات 
املتح��دة يو�ش��ف العتيب��ة. ويع��د اأردم من كبار املوظف��ني الذين اعتقل��وا يف اإطار 

عمليات التطهر التي بداأت بعد حماولة االنقالب الفا�شلة.

ح��ذر م�شوؤول��ون امركيون وا�شرتاليون  كبار االثنني م��ن احتمال عودة جهاديني 
يتح��درون من جنوب ���رسق اآ�شيا اىل بلدانه��م ل�شن هجمات فيه��ا، بعدما اكت�شبوا 

خربات قتالية يف �شفوف تنظيم “داع�س” االرهابي يف ال�رسق االو�شط.
ويل��ي ه��ذا التحذير االعتداء الذي وقع يف لندن يف نهاية اال�شبوع واعلن “داع�س” 
م�شوؤوليته عنه. يف املقابل، تواجه الفيليبني التهديد املتزايد للمقاتلني املت�شددين.
وقال��ت وزي��رة الدف��اع اال�شرتالي��ة ماري��ز باين، ان عنا���رس التنظي��م االخطر يف 
الع��امل “�شيع��ودون اىل بلدانهم مزودين مبه��ارات اكت�شبوه��ا يف �شاحة املعركة، 
وايديولوجيا مت�شددة. �شيعودون غا�شبني وحمبطني، ويجب ان ناأخذ علما بذلك”.
وكان��ت وزيرة الدفاع اال�شرتالية تتحدث يف بداي��ة اجتماع �شارك فيه اي�شا وزير 
الدفاع االمركي جيم ماتي�س ووزير اخلارجية االمركي ريك�س تيلر�شون ونظرته 

اال�شرتالية جويل بي�شوب.
وتعليق��ا على الهج��وم الذي وقع يف لندن، قال ماتي���س “نحن موحدون )…( يف 
موقفن��ا احل��ازم، مبا يف ذلك ملواجه��ة عدو يعتقد انه عندم��ا يوؤذينا، ي�شتطيع بث 

الرعب يف قلوبنا. ح�شنا، ل�شنا خائفني”.

ق��ال الرئي�س الرو�شي فالدمي��ر بوتني اأن رو�شيا مل يكن لديه��ا اأية قنوات لالت�شال 
مبق��ر اأي من املر�شحني للرئا�شة االأمركية، موؤكدا اأنه على الواليات املتحدة تغير 

الت�رسيعات املتعلقة باالنتخابات بدال من اتهام رو�شيا بالتدخل فيها. 
واأف��ادت وكال��ة ت�شنيم الدولية لالنب��اء ان الرئي�س الرو�شي ق��ال يف ت�رسيح لقناة 
"اأن ب��ي �ش��ي" االأمركية مت ت�شلي��ل االمركيني ب�شاأن التدخ��ل الرو�شي املزعوم 
يف االنتخاب��ات االمركي��ة، وذلك من خالل معلومات ال توج��د اأدلة مبا�رسة تثبت 
�شحته��ا. واأ�ش��اف، "مت ت�شليلهم، وهم ال يحللون املعلوم��ات ب�شكل �شامل. واأنا مل 
اأر اأي��ة اأدلة تثب��ت ب�شكل مبا�رس تدخل رو�شيا يف االنتخابات الرئا�شية يف الواليات 
املتحدة". واأكد بوتني على اأن رو�شيا مل تكن اأداة لل�رساع ال�شيا�شي ويف حال كانت 
ته��دف اإىل اإقامة االت�شاالت. وقال بوتني: "نحن م�شتعدون لالإ�شغاء اإىل �رسكائنا، 
ونح��ن م�شتعدون لالإ�شغ��اء اإىل التقييمات عندما تاأتي بح�شن النية، من اأجل اإقامة 
االت�ش��ال وتهيئة اأجواء الوحدة، وتهدف اإىل خدم��ة القيم امل�شرتكة، ولكننا ال نقبل 

اإطالقا با�شتغالل هذه االأمور مبثابة اأدوات لل�رساع ال�شيا�شي".

اأ�ش��ارت �شحيف��ة اأمريكي��ة ب��ان اإدارة ترام��ب جت��اري ال�شعودية 
واالمارات من اأجل زعزعة االأو�شاع يف ايران وتغير النظام فيها. 
واأفادت وكالة ت�شنيم الدولية لالأنباء نقال عن �شحيفة هافينغتون 
بو�شت االأمريكية اأن اإدراة ترامب قد اتخذت قرار هذا االأ�شبوع يعزز 
في��ه املوؤامرات ال�ّشعودي��ة واالماراتّية من اج��ل زعزعة اال�شتقرار 
يف اي��ران، ومتّث��ل القرار االأمريكي عرب تعي��ني �شابط يحمل خربة 
ميداني��ة كرئي�س ملركز عمليات اي��ران يف اال�شتخبارات املركزية 

االأمريكية.
تعي��ني "مايكل ديان��درا" امللقب باأمر اال�شتخب��ارات االأمريكية ، 
وال��ذي كان ق��د اأ�رسف عل��ى عملية ا�شطياد زعي��م تنظيم القاعدة 

يف ال�شاب��ق "ب��ن الدن"، ي�ش��ر اىل رغبة اال�شتخب��ارات االأمريكية 
لتنفي��ذ عملي��ات اأكرث فعالية �شد اي��ران كما ت�ش��ر اىل نهج اإدارة 
ترامب ال�شارم��ة املرتافقة واملجارية والداعمة للجهود ال�شعودية 
واالماراتي��ة يف مواجهة ايران وممار�ش��ة ال�شغوط عليها من اأجل 

تغير نظامها، ح�شب قول ال�شحيفة.
ونوه��ت ال�شحيفة غل��ى اأن تعيني دياندرا يف ه��ذا املن�شب ياأتي 
مع هزائم تنظيم داع�س يف املو�شل والرقة وحتّول اأنظاره باجتاه 
اي��ران. ال�شاب��ط االأمريك��ي املعنّي حديث��ا كانت له ع��دة عمليات 
لتح��دي ايران، كما تفي��د التقارير اأنه كانت له اأي��اد وراء ممار�شة 
التعذي��ب �شد ال�شجناء يف العراق اأثناء التحقيق معهم اأيام رئا�شة 

جورج بو�س .
كم��ا كان لل�شاب��ط االأمريك��ي دورا يف اغتي��ال القي��ادي )القائ��د 

اجله��ادي الكب��ر( عم��اد مغني��ة يف العا�شم��ة ال�شوري��ة دم�ش��ق، 
باال�شرتاك مع جهاز املو�شاد ال�شهيوين. دياندرا كان اأي�شا مهتما 
بت�شعي��د هجم��ات الطائ��رات االأمريكية بدون طي��ار يف باك�شتان 

واليمن �شد العنا�رس املتطرفة.
�شحيفة نيويورك تاميز االأمريكية كانت قد كتبت مقاله اأفادت اأن 
تعي��ني دياندرا يف هذا املن�شب، ياأت��ي يف وقت ميار�س فيه مدير 
اال�شتخب��ارات يف جمل�س االأمن القومي االأمريكي �شغوط �شيا�شية 

من اأجل تغير النظام يف ايران.
اأّم��ا رئي���س اال�شتخب��ارات االأمريكية اجلديد ماي��ك باميو كان من 
اأن�ش��ار التحركات الع�شكرية �شد املن�ش��اآت النووية االيرانية، وقد 
طال��ب يف ال�شيف املا�ش��ي الكونغر�س االأمريك��ي لتغير التعامل 

مع ايران وتغير النظام فيها يف نهاية املطاف.

وميك��ن الق��ول اأي�ش��ا اأن وزير الدف��اع االأمريكي جامي���س ماتي�س 
وم�شت�شار االأمن القومي االأمريكي من جملة امل�شوؤولني االأمريكيني 

اّلذين يحملون �شيا�شات متطرفة ملواجهة ايران.
ويفي��د التقري��ر االأمريكي، اىل اأن تعيني ديان��درا يف اال�شتخبارات 
االأمريكي��ة ال�شعودي��ة ياأت��ي يف وق��ت تتبل��ور فيه��ا ا�شرتاتيجي��ة 
�شعودي��ة م��ن اأجل خل��ق الفو�شى يف اي��ران يف اأو�ش��اط االأقليات 
القومي��ة وكذلك ع��رب مواجهة املجوع��ات التي تدعمه��ا ايران يف 

�شوريا واليمن.
وتظه��ر ر�شائل بري��د ال�شفر االماراتي يف وا�شنط��ن والتي و�شلت 
اىل االع��الم بعد خرق بري��ده االلكرتوين، �شعي االم��ارات اىل فتح 
ط��رق نحو الداخل االيراين، حيث تعم��د االمارات القناع ال�رسكات 

االأمريكية من عدم اال�شتثمار يف ايران.

اأك��د عل��ي عب��د اهلل �شال��ح، الرئي���س اليمن��ي ال�شابق، 
اأن اإي��ران مل تدخ��ل طلق��ة واح��دة اإىل داخ��ل االأرا�شي 
اليمني��ة، مو�شح��ا اأن كل ال�شواري��خ املتواج��دة ه��ي 
عب��ارة عن خمزون��ات اإ�شرتاتيجية جمعه��ا هو عندما 
اأن اليمني��ني مل  كان رئي�ش��ا للب��الد، فيم��ا لف��ت اىل 

يختلفون كمذاهب". 
ج��اء ذلك يف مقابلة م��ع اإعالميني يف ح��زب املوؤمتر 
ال�شعبي ال��ذي يراأ�شه، حيث قال، "االآن يربطوا احلديدة 
باملرتب��ات طي��ب اي�س دخل احلدي��دة .. احلديدة ميناء 
تابعة للجمهوري��ة اليمنية لدولة م�شتقلة لي�س حتطني 

حت��ت الو�شاي��ة لي�س من �ش��اأن اي�س؟ تهري��ب اأ�شلحة!! 
القا�ش��ي  ادع��اءات زائف��ة واهلل واهلل ي�شمعه��ا  كله��ا 
وال��داين م��ا ق��د دخل��ت طلق��ة م��ن اإي��ران وال من غر 
اإي��ران ياليت اأنا لو كنت قائ��د افتح لكم ع�رسين ميناء 
دخل��وا �شواري��خ، هذه من �شواري��خ ال�شهيد احلي هذه 
خمزون��ات �شال��ح ال��ذي قال��وا 60 مليار �شله��ا، هذه 
ال���60 امللي��ار، االآن والزال املخ��زون يعجبك يعجبك 
و�شي�شتم��ر ه��ذا املخزون ول��ن تطال��ه �شواريخهم وال 
طائراته��م، خم��زون ا�شرتاتيج��ي، �شال��ح ه��و عارف 
م��ا كان ي�ش��رتي". وتاب��ع �شال��ح قائ��ال، "م��ا دخلك 
باحل��راك اجلنوب��ي ما دخل��ك بال�شلفي م��ا دخلك هذه 
خ�شو�شياتن��ا، ال نتدخ��ل فيما ي�ش��ر يف تبوك اأو يف 

املنطقة ال�رسقية يف ال�شعودي ا�س دخلنا؟؟ اإحنا يقولوا 
علينا اإن اإحن��ا رواف�س، اهلل امل�شتعان اإحنا رواف�س؟؟ 
اإحن��ا �ُشنة اإحنا زيدية و�شافعية ما اختلفنا�س كمذهب 
على االإطالق، ال زيدي وال �شوافع ماحنا�س �شيعة لكن 
نح��ن مع ال�شيع��ة". ووقال، "ال�شيع��ة يف جنوب لبنان 
تت�ش��دى للع��دوان بقي��ادة )ال�شي��د( ح�ش��ن ن���رس اهلل 
تت�شدى للع��دوان االإ�رسائيلي، طي��ب نكّفرها وندخلها 
قائمة االإره��اب الأنها تت�شدى لالإرهاب؟ نقول الإيران 
لي���س توقفي م��ع الع��راق �ش��د االإرهاب لي���س توقفي 
يا اإي��ران مع �شوري��ا �شد االإره��اب؟؟ ال يجوز، خالف 
�شيا�شي يف املنطقة بينكم وبني دول اخلليج يحل م�س 

م�شكلة لكن ال حت�رسونا يف هذه الق�شية".

الق��وات الهندي��ة �شب��اح االثن��ني اربع��ة  قتل��ت 
م�شحل��ني يعتقد انه��م متمردون كان��وا يحاولون 
منطق��ة  يف  الواق��ع  مع�شكره��ا  مدخ��ل  اقتح��ام 
“ك�شمر” املتنازع عليها مع جارتها باك�شتان.
وقد اطل��ق املهاجم��ون النار من ا�شلح��ة ر�شا�شة 
ورم��وا قناب��ل يدوي��ة عل��ى مدخل مع�شك��ر “قوة 
�رسطة االحتياط املركزية” يف اجلزء الهندي من 

ك�شمر الذي بلغوه فجرا.
ويف ت�رسي��ح لوكال��ة فران�س بر�س، ق��ال بوفي�س 
�ش��وداري املتحدث با�شم “ق��وة �رسطة االحتياط 
املركزي��ة” انهم “حاول��وا دخول املخي��م لكنهم 
مل يتمكن��وا م��ن جت��اوز املدخ��ل”. وا�ش��اف ان 
“املهاجم��ني االربعة قتلوا خ��الل عملية نظيفة 

ورائعة. ومل تقع ا�شابات لدينا”.
و�شبط��ت اربع بن��ادق هجومي��ة وقناب��ل يدوية 
تع��رف  مل  الذي��ن  القتل��ى  م��ع  كان��ت  وذخائ��ر 
هوياته��م على الف��ور. ويندرج ه��ذا الهجوم الذي 
احب��ط يف اقليم �شومبال �شم��ال وادي �رسيناغار، 
يف اط��ار ع��ودة التوت��ر يف ه��ذه املنطق��ة الت��ي 
تطال��ب بها الهند وباك�شت��ان، القوتان النوويتان 
يف جن��وب اآ�شي��ا. وتنق�ش��م ه�شب��ة الهيمااليا يف 
ك�شم��ر ب��ني الهن��د وباك�شتان اللت��ني يطالب كل 
منهما باله�شبة كاملة. ومنذ التق�شيم يف 1947، 
تتن��ازع نيودله��ي وا�ش��الم اب��اد ال�شيط��رة عل��ى 
املنطق��ة، وقد جنم عن النزاع مت��رد انف�شايل يف 

اجلانب الهندي.

هافينغتون بوست : إدارة ترامب تجاري مؤامرات سعودية إماراتية ضد إيران

زلزال دبلوماسي يضرب قطر وأميركا تدعو دول الخليج إلى الحفاظ على "الوحدة " 

إحباط هجوم على القوات علي عبد الله صالح: إيران لم تدخل طلقة لليمن
الهندية في “كشمير” صنعاء - متابعة

كشمير - متابعة

واشنطن - متابعة

بريطانيا تستأنف الحملة االنتخابية بعد هجوم لندن
اأ�شتاأنفت اأم�س االثنني احلملة االنتخابية يف بريطانيا بعد 
تعليقها يوم االأحد اإثر هجوم “ج�رس لندن” االإرهابي الذي 
اأعل��ن تنظيم “داع���س” م�شوؤوليته عنه. فيم��ا ا�شتطالعات 
ال��راأي ت�شر اإىل ورط��ة تواجه تريزا م��اي رئي�شة الوزراء 

الربيطانية.
وبع��د هج��وم  لن��دن ي��وم ال�شب��ت، ت�شتاأنف م��اي احلملة 
االنتخابي��ة،  قب��ل ثالث��ة اأيام فق��ط من االنتخاب��ات التي 
تظه��ر ا�شتطالع��ات ال��راأي اأنه��ا اأ�شع��ب كث��را مم��ا كان 

متوقعا يف ال�شابق
وقال��ت م��اي اإن بريطاني��ا يج��ب اأن تك��ون اأك��رث �رسامة 
يف الق�ش��اء على تط��رف االإ�شالميني بع��د اأن ده�س ثالثة 
مهاجم��ني م��ارة عل��ى ج���رس لن��دن بعرب��ة ف��ان قب��ل اأن 
يطعن��وا اآخرين يف �شوارع قريبة مما اأ�شفر عن مقتل �شبعة 

اأ�شخا�س واإ�شابة 48.
وبع��د ثالث هجوم ملت�شددي��ن ت�شهده بريطانيا يف اأقل من 
ثالثة اأ�شهر قالت ماي اإن انتخابات يوم اخلمي�س �شتجرى 
يف موعده��ا. لكنه��ا قال��ت اإن بريطانيا كان��ت مت�شاحمة 
اأك��رث من ال��الزم مع التط��رف. وقالت الزعيم��ة املحافظة 
خارج مكتبها يف داونينغ �شرتيت حيث نك�شت االأعالم “ال 

ميكن ال�شماح للعنف بعرقلة العملية الدميقراطية”.
واأعل��ن تنظي��م “داع�س” م�شوؤوليته ع��ن الهجوم من خالل 
وكال��ة “اأعم��اق” لالأنباء التابع��ة له. وذكر بي��ان ن�رسته 
اأعم��اق “مفرزة م��ن مقاتلي التنظيم نف��ذت هجمات لندن 

يوم اأم�س”.
واألق��ت �رسطة لن��دن القب�س عل��ى 12 �شخ�ش��ا على �شلة 
بالهج��وم يف ���رسق لن��دن وقال��ت اإن حمالته��ا ال ت��زال 

م�شتمرة. ومل تك�شف ال�رسطة عن اأ�شماء املهاجمني.
ومل يت�ش��ح م��ا اإذا كان الهج��وم �شيوؤثر عل��ى االنتخابات. 
وعلقت احلملة االنتخابية لعدة اأيام ال�شهر املا�شي عندما 
قت��ل انتح��اري 22 �شخ�ش��ا يف حف��ل للمغني��ة االأمركية 

اأريانا غراندي يف مان�ش�شرت.
وحت��ى قبل هجوم ج�رس لندن كانت مقامرة ماي بالدعوة 
الإج��راء انتخاب��ات مبكرة يف الثامن م��ن يونيو/ حزيران 
عل��ى املح��ك اإذ اأظه��رت ا�شتطالعات ال��راأي اأن تقدم حزب 

املحافظني الذي تتزعمه انهار يف االأ�شابيع االأخرة.

لندن -  وكاالت

اأعلنت دولة االإمارات ، االثنني 
، قطع العالقات الدبلوما�سية 

مع قطر ومنع دخول القطريني 
اإليها واأمهلت املقيمني 

والزائرين القطريني 14 يوما 
ملغادرة البالد الأ�سباب اأمنية.

وقال��ت وكال��ة اأنب��اء االإم��ارات على ح�شابه��ا مبوقع 
تويرت "االإمارات تقرر قطع العالقات مع قطر مبا فيها 
العالق��ات الدبلوما�شي��ة واإمهال البعث��ة الدبلوما�شية 

القطرية 48 �شاعة ملغادرة البالد".
واأ�شاف��ت الوكال��ة "االإم��ارات تق��رر من��ع دخ��ول اأو 
عبور املواطنني القطري��ني اإىل الدولة...اىل ذلك اأعلنت 
ال�شعودية قط��ع عالقاتها الدبلوما�شي��ة مع دولة قطر 
واإغ��الق كافة املنافذ الربية والبحري��ة واجلوية منها 
واإليه��ا ومن��ع دخ��ول اأو عب��ور القطري��ني اإىل اململكة 

الأ�شباب اأمنية.
ونقلت وكالة االأنباء ال�شعودية عن م�شدر م�شوؤول قوله 
"اتخذت اململكة العربية ال�شعودية قرارها احلا�شم هذا 
نتيج��ة لالنتهاكات اجل�شيمة الت��ي متار�شها ال�شلطات 
يف الدوحة �رساً وعلن��ًا طوال ال�شنوات املا�شية بهدف 
�ش��ق ال�ش��ف الداخلي ال�شع��ودي والتحري���س للخروج 
على الدولة وامل�شا���س ب�شيادتها واحت�شان جماعات 
اإرهابي��ة وطائفية متعددة ت�شته��دف �رسب اال�شتقرار 
امل�شلم��ني(  )االإخ��وان  جماع��ة  ومنه��ا  املنطق��ة  يف 

و)داع�س( و)القاعدة(".
وق��ال امل�ش��در اإن اململك��ة اتخ��ذت الق��رار "انطالق��ًا 
م��ن ممار�ش��ة حقوقها ال�شيادي��ة التي كفله��ا القانون 
الدويل وحماي��ة الأمنها الوطني م��ن خماطر االإرهاب 

والتطرف".
م��ن جهتها قالت وكالة اأنباء ال�رسق االأو�شط امل�رسية 
قط��ع  ق��ررت  امل�رسي��ة  احلكوم��ة  اإن  االثن��ني  ي��وم 

العالقات الدبلوما�شية مع دولة قطر.
ونقل��ت الوكال��ة بيانا لوزارة اخلارجي��ة يقول "قررت 

حكوم��ة جمهوري��ة م���رس العربي��ة قط��ع العالق��ات 
الدبلوما�شي��ة م��ع دول��ة قط��ر يف ظ��ل اإ���رسار احلكم 
القط��ري عل��ى اتخاذ م�شل��ك معاد مل���رس وف�شل كافة 
املح��اوالت الإثنائ��ه عن دع��م التنظيم��ات االإرهابية 
وعلى راأ�شها تنظي��م االإخوان االإرهابي واإيواء قياداته 
ال�ش��ادر بحقهم اأحكام ق�شائي��ة يف عمليات اإرهابية 

ا�شتهدف��ت اأم��ن و�شالم��ة م���رس. وام��ا البحري��ن فقد 
قال��ت يوم االثنني اإنها قطع��ت العالقات الدبلوما�شية 
م��ع دولة قط��ر واتهمتها بدع��م "االإره��اب" والتدخل 
يف �شوؤونه��ا الداخلي��ة. وق��ال بي��ان مقت�ش��ب ن�رسته 
وكال��ة اأنباء البحرين اإن اململك��ة قررت �شحب بعثتها 
الدبلوما�شية م��ن الدوحة واأمهلت جمي��ع اأفراد البعثة 

الدبلوما�شي��ة القطرية 48 �شاعة ملغادرة البالد. وذكر 
البي��ان اأن البحري��ن اأعلن��ت قط��ع العالق��ات مع قطر 
"ا�شتنادا اإىل اإ�رسار دولة قطر على امل�شي يف زعزعة 
االأم��ن واال�شتق��رار يف مملك��ة البحري��ن والتدخ��ل يف 
�شوؤونها واال�شتمرار يف الت�شعيد والتحري�س االإعالمي 
ودعم االأن�شط��ة االإرهابية امل�شلحة ومتويل اجلماعات 
املرتبط��ة باإيران للقيام بالتخريب ون�رس الفو�شى يف 
البحرين". كذلك اأعلن��ت ليبيا قطع عالقاتها مع دولة 
قطر، وذلك عقب قرار ال�شعودي��ة واالإمارات والبحرين 

وم�رس قطع العالقات الدبلوما�شية مع الدوحة.
وقال وزير اخلارجية يف احلكومة املوؤقتة املنبثقة عن 
جمل�س النواب، حمم��د الدايري، ل�"�شكاي نيوز عربية" 
اإن بالده قررت قطع عالقاتها مع دولة قطر "ت�شامنا 
م��ع اأ�شقائن��ا يف مملك��ة البحري��ن واململك��ة العربي��ة 
ال�شعودية ودولة االإمارات العربية املتحدة وجمهورية 
م���رس العربي��ة". اىل ذلك قالت وكال��ة االأنباء اليمنية 
الر�شمي��ة )�شباأ( اإن احلكوم��ة اليمنية،قطعت العالقات 
مع قط��ر االثن��ني واتهمته��ا بالتعامل م��ع احلوثيني. 
واأ�ش��ارت اإىل اأن اليم��ن يدع��م ق��رارا اتخ��ذه التحالف 

بقيادة ال�شعودية باإنهاء م�شاركة قطر فيه.
م��ن جانبه��ا اتهم��ت قط��ر جاراته��ا يف دول اخللي��ج  
بال�شع��ي اىل “فر�س الو�شاية” عليه��ا، وراأت ان قرار 
ال�شعودي��ة واالم��ارات والبحري��ن وكذل��ك م�رس، قطع 

العالقات الدبلوما�شية مع الدوحة “غر مربر”.
وقال��ت وزارة اخلارجي��ة القطري��ة يف بي��ان ان “هذه 
االج��راءات غ��ر مربرة وتق��وم على مزاع��م وادعاءات 
ال اأ�شا���س له��ا م��ن ال�شح��ة”.  وا�شاف��ت ان “اله��دف 
منه��ا )االجراءات( وا�ش��ح وهو فر���س الو�شاية على 
الدول��ة”، معت��ربة ان “هذا انته��اك ل�شيادته��ا كدولة 

واأم��ر مرفو���س قطعيا”. وذك��رت اخلارجي��ة القطرية 
اأن االإجراءات املتخذة بحق الدولة اخلليجية “لن توؤثر 
عل��ى �شر احلي��اة الطبيعية للمواطن��ني واملقيمني يف 
الدول��ة و اأن احلكوم��ة القطرية �شتتخ��ذ كل االجراءات 
الالزم��ة ل�شمان ذلك والإف�ش��ال حماوالت التاأثر على 
املجتم��ع واالقت�شاد القطري��ني وامل�شا�س بهما” وفق 
تعبره��ا. م��ن جان��ب اآخ��ر دع��ت الوالي��ات املتحدة 
يوم االثن��ني دول اخلليج اإىل احلف��اظ على "وحدتها" 
والعمل على ت�شوية اخلالفات بينها، وذلك بعد �شاعات 

من قطع ثالث منها عالقاتها الدبلوما�شية مع قطر.
وق��ال وزي��ر اخلارجي��ة ريك���س تيلر�ش��ون يف موؤمت��ر 
�شح��ايف يف العا�شمة االأ�شرتالية �شي��دين تعليقا على 
قرارات قط��ع العالقات مع الدوح��ة، "بالتاأكيد ن�شجع 

االأطراف على اجللو�س معا ومعاجلة هذه اخلالفات".
م�شتع��دة  املتح��دة  الوالي��ات  اأن  تيلر�ش��ون  واأو�ش��ح 
للم�شاع��دة وح��ث اأط��راف ه��ذه االأزم��ة الدبلوما�شي��ة 
عل��ى طي �شفحة اخلالف��ات. اأما اإي��ران فانتقدت قرار 
قط��ع العالق��ات الديبلوما�شي��ة مع قطر ال��ذي اتخذته 
ال�شعودي��ة و�شقيقاته��ا اخلليجي��ات ا�شاف��ة مل���رس. 
وق��ال حمي��د اأب��و طالب��ي م�شاع��د ال�ش��وؤون ال�شيا�شية 
مبكت��ب الرئي���س ح�شن روحاين عل��ى “تويرت” االإثنني 
الدبلوما�شي��ة واإغالق احلدود..  “عهد قط��ع العالقات 
لي���س و�شيلة حل��ل االأزمة.. كما قلت من قب��ل لن ي�شفر 
الع��دوان واالحت��الل اإال ع��ن ع��دم اال�شتق��رار”. وعلى 
�شعيد مت�ش��ل �رسح املتحدث الر�شم��ي با�شم جامعة 
الدول العربية، حممود عفيفي، يف معر�س تعليقه على 
قط��ع 4 دول عربي��ة عالقاتها مع قط��ر، باأن مو�شوع 
عالق��ات قطر مع دول عربية اأخ��رى غر مطروح على 

نقا�س اجلامعة العربية.

بغداد ـ وكاالت 

ً


