
ادعاءات م�رصية،  االدعاءات هي  وكل هذه   
وعندما  العربي،  الربيع  حدث  ملا  تعلم  كما 
م�رص  دع��م  ب��داأن��ا  احل��ك��م،  يف  الع�سكر  ك��ان 
البنك  اأموال يف  اقت�ساديا، حيث قمنا ب�سخ 
خم�س  باإر�سال  والتزمنا  امل�رصي  املركزي 
ذلك  غ��ر  اإىل  جم��ان��ا،  ال��غ��از  م��ن  �سحنات 
"هذه  ث��اين:  اآل  واأ���س��اف  الدعم".  اأم��ور  من 
حممد  الرئي�س  و�سول  قبل  بداأت  االلتزامات 
مر�سي اإىل ال�سلطة، وتوا�سلت بعد اأن غادرها، 
عام  نهاية  يف  غاز  �سحنة  اآخر  كانت  حيث 
كانت  الأنها  التزاماتنا  نوقف  ومل   ،2016
يف  فنحن  لذلك  امل�����رصي،  لل�سعب  مقدمة 
ندعم  ومل  ال�سلطة،  يف  َمن  يهمنا  ال  احلقيقة 
االإخوان امل�سلمني". ويف رده على �سوؤال اآخر 
ال�سابق،  الرئي�س امل�رصي  بخ�سو�س و�سول 
التي  والطريقة  ال�سلطة،  اإىل  مر�سي  حممد 
اإن  ثاين  اآل  قال  م�رص،  يف  احلكم  بها  تغر 
ال�سعب، م�سيفا  اختاره  َمن  تتعامل مع  قطر 
الداخلية  ال�سوؤون  يف  تتدخل  ال  ب��اده  اأن 
للدول االأخرى. واأو�سح مدير مكتب االت�سال 
احلكومي القطري: "بالن�سبة لنا ما حدث يف 
اأن ال  اختار  وال�سعب  داخلي،  �ساأن  م�رص هو 
ولذا نحرتم  التطورات،  اإزاء هذه  ب�سيء  يقوم 

اختيارهم".
اأن باده ال  القطري على  امل�سوؤول  �سدد  كما 
تدعم جماعات اأو اأفرادا يتدخلون يف �سوؤون 
"عندما  ال�سياق:  هذا  يف  قائا  اأخ��رى،  دول 
نتعامل مع التطورات يف تون�س اأو �سوريا اأو 
ليبيا، ال نقوم باختيار حزب اأو فرد، بل نركز 
عدم  جهدنا  قدر  ونحاول  العام،  الراأي  على 

االنحياز لطرف".
بدعم  يتهموننا  "هم  ث��اين:  اآل  وا�ستطرد 
�سبيل  على  امل�سلمني،  االإخ����وان  جماعة 
اأدارت  املثال يف تون�س كانت احلكومة التي 
العربي من جماعة  الربيع  بعد  الباد  �سوؤون 
اأن  بعد  معهم  التعاون  بداأنا  وقد  االإخ��وان، 

بل  كحزب،  معهم  نعمل  ومل  احلكم،  تقلدوا 
ذلك  وبعد  لدعمهم،  كحكومة،  معهم  تعاوّنا 
وقد  نتعاون معهم،  املعار�سة، ونحن  فازت 
عقدنا موؤمترا العام املا�سي مل�ساندة تون�س 
واال�ستثمار فيها، ويف اإطار ذلك قمنا باإن�ساء 

�سندوق للم�رصوعات ال�سغرة واملتو�سطة".

حركة حما�س
"حما�س"،  حلركة  قطر  بدعم  يتعلق  وفيما 
)االبن(،  بو�س  جورج  اإدارة  اإن  ثاين  اآل  قال 
فكرة  دعمت  االأ���س��ب��ق،  االأم��ري��ك��ي  الرئي�س 
واأرادت  غ��زة،  قطاع  يف  انتخابات  اإج���راء 
تلك  يف  ال�سيا�سية  االأطياف  جميع  م�ساركة 

االنتخابات.
من  طلب  االب��ن  بو�س  اإن  ث��اين  اآل  واأ���س��اف 
ال�سلطات القطرية م�ساركة حما�س، لكن الدول 
االنتخابات،  اإج��راء  فكرة  ت�ساند  مل  العربية 
الواليات  فيه  اأرادت  ال��ذي  الوقت  يف  وذل��ك 
اإجراءها.  العربية  ال��دول  تدعم  اأن  املتحدة 
واأو�سح امل�سوؤول القطري: "فقمنا باملبادرة 
ذلك،  بعد  اأخ��رى  دول  وتبعتنا  ال�ساأن،  بهذا 
االنتخابات،  تلك  يف  حما�س  ف���ازت  وق��د 
واالآن يوجد اأع�ساء من مكتبها ال�سيا�سي يف 

الدوحة".
االإرهاب واالأزمة اخلليجية

احلكومي  االت�سال  مكتب  مدير  نفى  كما 
االإره��اب،  تدعم  قطر  تكون  اأن  قاطع  ب�سكل 
�سواء على م�ستوى املنظمات اأو االأفراد، قائا 
اإن االتهامات املوجهة لقطر باطلة، واإن قطر 
وال  االإرهابية،  للجماعات  اأموال  اأي  تعط  مل 
اخلطوة  اأن  ثاين  اآل  واعترب  االإره��اب.  تدعم 
اخلليجية  االأزم���ة  ت�سوية  �سبيل  يف  االأوىل 
قطر،  عن  احل�سار  رف��ع  يف  تكمن  الراهنة 
دولة  اأي  على  التنّمر  يتم  اأن  يجوز  ال  "الأنه 
الثانية  اخلطوة  تتمثل  فيما  ال�سكل"،  بهذا 
اآل  و�سدد  بذلك.  ت�سمح  بيئة  يف  ح��وار  بعقد 
ثاين على اأن دولة قطر م�ستعدة للحوار، لكنها 
لن تقبل بالتعدي على �سيادتها اأو ا�ستقالية 

قرارها ال�سيا�سي.

قطر تتخلى عن اإلخوان المس��لمين
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مسؤول سعودي: سمعت أمير قطر السابق 
وهو يأمر بضرب ليبيا!

900 الجئ سوري شرعي في إيطاليا لم 
يركبوا قوارب الموت

 

 

الناتو يدين بشدة إطالق كوريا الشمالية 
صاروخًا باتجاه اليابان

وكاالت � متابعة : اأدان االأمني العام حللف �س��مال االأطل�س��ي، ين�س �ستولتنربغ، 
عملية اإطاق ال�س��اروخ البال�ستي التي اأجرتها كوريا ال�سمالية، فجر الثاثاء، 

داعيا بيونغ يانغ اإىل التخلي عن برناجمها ال�ساروخي.
وكت��ب �س��تولتنربغ يف ح�س��ابه عل��ى موق��ع "توي��رت" للتوا�س��ل االجتماعي: 
"اأدين ب�سدة عمليات اإطاق ال�سواريخ العدوانية باجتاه اليابان. على كوريا 
ال�س��مالية اأن توقف براجمها ال�س��اروخية". وكانت و�س��ائل اإعام يابانية قد 
نقلت،الثاثاء، اأنكوريا ال�س��مالية اأطلقت �س��اروخا باجتاه �س��مال اليابان يف 
اإجراء و�س��فه م�س��وؤول ياباين ب�"تهديد جدي وغر م�س��بوق". و�س��يعقد جمل�س 
االأم��ن ال��دويل، ليل��ة الثاث��اء اإىل االأربع��اء، اجتماعا طارئا للنظ��ر يف اإطاق 
كوريا ال�سمالية �ساروخا جديدا اخرتق اأجواء اليابان، ح�سبما نقلت "رويرتز" 

عن دبلوما�سيني يف االأمم املتحدة. 

الريا���س � وكاالت : ك�س��ف �س��عود القحط��اين، امل�ست�س��ار بالدي��وان امللك��ي 
ال�س��عودي، ما �س��اهده و�س��معه من اأمر قطر ال�س��ابق حمد بن خليفة اآل ثاين، 
اأثن��اء زيارات��ه للدوح��ة يف العام��ني 2011 - 2012 وكت��ب القحطاين على 
ح�س��ابه يف موقع التوا�س��ل "تويرت" اأنه �س��مع اأم��ر قطر ال�س��ابق وهو يعطي 
االأوامر بق�سف مناطق يف ليبيا، ويتحدث عن مهمات متنوعة للقوات القطرية 

اخلا�سة يف هذا البلد.
وراأت وكال��ة االأنب��اء الليبية يف ���رصق الباد اأن امل�ست�س��ار يف الديوان امللكي 
ال�س��عودي، �س��ادق يف ه��ذه التغريدات عل��ى تاأكيدات القي��ادة العامة للجي�س 

الليبي ب�ساأن تورط قطر يف "تدمر ليبيا". 
وذكرت الوكالة اأن القحطاين اأكد يف تدوينته "اأنه �ساهد بنف�سه وهو يف جمل�س 
حمد بن خليفة اآل ثاين اأمر قطر ال�سابق وهو باللبا�س الع�سكري رفع ال�سماعة 

واأمر ب�رصب مناطق حمددة بالطائرات". 

اإيطالي��ا � وكاالت : قال��ت جماعة �س��انت اإيجيديو الكاثوليكية، اإن 35 الجئا �س��وريا 
�سي�س��لون اإىل مطار روما الدويل، ب�ساحية فيوميت�س��ينو، الثاثاء 29 اأغ�سط�س/اآب، 
قادمني من لبنان. واأ�س��افت �س��انت اإيجيديو اإنه: "مع ه��ذه املجموعة اجلديدة، التي 
تتكون من عائات كثرة العيال، يبلغ العدد 900 �س��خ�س، ي�س��لون باأمان وب�س��كل 
قانوين اإىل اإيطاليا من خال امل�رصوع منذ فرباير/�س��باط 2016"، وذلك "باالتفاق 
م��ع وزارت��ي اخلارجية والداخلي��ة". وذك��ر البي��ان اأن: "االأمر يتعلق ببدي��ل ملمو�س 
وجمرب لرحات الياأ�س يف البحر املتو�س��ط ومع جتار الب�رص"، اإنه "منوذج مت اتباعه 
يف فرن�س��ا، حي��ث و�س��لت اأول جمموع��ة من الاجئ��ني يف 5 يوليو/مت��وز من خال 

امل�رصوع امل�سكوين نف�سه الذي يدعمه املجتمع املدين يف اإيطاليا".
ه��ذا و�س��تكون مرا�س��يم ا�س��تقبال املجموع��ة يف مطار ليوناردو دا فنت�س��ي، فر�س��ة 
لتو�س��يح بع���س املقرتح��ات املتعلق��ة بالهج��رة م��ن قب��ل رئي���س جماعة "�س��انت 
اإيجيديو" ماركو اإميپاليات�سو، الذي قال معلقا "اإنها اإجابات ملمو�سة ميكن اأن ت�ساعد 
املوؤ�س�س��ات والراأي العام على اخلروج من جو م�س��موم، غالبا ما ت�س��وده املواجهات 

واخلافات حول احللول املمكنة".

حقق��ت معركة فجر اجل��رود للجي�س اللبناين �س��د تنظيم داع�س يف 
الق��اع وراأ���س بعلب��ك اأهدافها من خال اإ�س��تعادة االأر�س وك�س��ف 
م�س��ر الع�س��كريني املخطوفني.وبعدما متت اإ�س��تعادة االأر�س ومت 
ك�سف م�سر الع�سكريني املخطوفني، تبني اأنهم �سهداء منذ عامني، 

فكانت فرحة اللبنانيني باالإنت�سار منقو�سة وفيها غ�سة كبرة.
فرحة منقو�سة

وي�س��ارك النائب �سليم �س��لهب يف حديثه هذه الفرحة التي ت�سودها 
الغ�س��ة ويكتنفه��ا االأمل عل��ى الع�س��كريني ويق��ول اإن " خ��رب موت 

الع�س��كريني موؤمل، وكان م��ن املفرت�س اأن نفرح بانت�س��ار اجلي�س 
اللبن��اين يف معركة اجلرود لك��ن موت الع�س��كريني منعنا من ذلك، 
و�س��حيح ان مهمة الع�س��كري اأن يقاتل يف املعارك، ولكن الطريقة 
التي جرت لي�ست ع�سكرية، فقد خطفوا ورمبا تعذبوا والنتيجة كانت 
�سيئة جًدا، وال جتعلنا نفرح بانت�سار اجلي�س الع�سكري.  عن ت�ساوؤل 
اأهايل الع�س��كريني باأنه��م تركوا يتعذبون مل��اذا مل يتم االإفراج عن 
حقيقة اأبنائهم يف وقت اأقرب؟ يجيب �سلهب اأن الثقة كبرة باملدير 
العام لاأمن العام اللواء عبا�س ابراهيم وعندما حتدث اأنهم ح�سلوا 
على معلومات لكن تبقى غر دقيقة، ومل ي�س��تطع اأن ي�رصح باأنهم 
مات��وا لو مل يح�س��لوا على اجلثث بانتظار فح���س احلم�س النووي 

ال��ذي �س��يثبت اأنه��م بالفع��ل الع�س��كريني املخطوف��ني. وكان م��ن 
ال���رصوري االنتظار من اأج��ل التاأكد قبل اإعان خرب وفاتهم. ولدى 
�س��وؤاله ملاذا ترك املتطرفون يعودون اإىل �س��وريا بدل االقت�سا�س 
منه��م وهذا مطل��ب يبقى �س��عبًيا بامتياز؟ يرى �س��لهب اأن املعركة 
الع�س��كرية لفج��ر اجلرود تطلب��ت ذلك، وربحن��ا املعركة يف ظروف 
جغرافية �س��عبة، وما قام ب��ه اجلي�س يبقى عمًا جباًرا وهو ارتاأى 

عودة املتطرفني اىل �سوريا.
م�رصوع داع�س

ع��ن تخطيط داع�س الحتال ق��رى البقاع و�س��واًل اىل طرابل�س مع 
م�رصوع الدولة االإ�سامية يف لبنان هل ا�ستطاع اجلي�س اللبناين من 

خال فجر اجلرود اأن ينهي هذا االأمر؟ يعتقد �سلهب اأن قبل املعركة 
الع�سكرية يف القاع وراأ�س بعلبك، كان هناك عمليات ا�ستباقية، ما 
�س��اعد على املرحلة الع�سكرية االأخرة اأي معركة فجر اجلرود وهذا 
ما �سي�س��عى اجلي�س اىل اإكماله من خال االإحرتاف الذي اظهره يف 
املعركة، وهذا ما يطمئن اللبنانيني باأنه من الناحية االأمنية االأمر 
يبقى مم�سوًكا، ويجب اال نن�سى ما قام به فرع املعلومات يف قوى 
االأم��ن، واجلي���س اللبناين، وال يجب اأن نبق��ى متخوفني باأن داع�س 
�س��وف يظهر من جديد من خال اخلايا النائمة والعمل الع�س��كري 
�سي�س��تمر والعمليات اال�ستباقية �ست�س��تمر يف �سبط الو�سع االأمني 

من خال الت�سامن بني ال�سعب واجلي�س اللبناين.

اأجنب��ت زوجة زعي��م كوريا ال�س��مالية، كي��م جونغ اأون، 
بداي��ة الع��ام اجلاري طفلها الثالث، بح�س��ب نب��اأ وزعته 
وكالة اأنب��اء "يونهاب" نقا عن اال�س��تخبارات الكورية 

اجلنوبي��ة. وقال م�س��در يف اللجنة الربملانية اخلا�س��ة 
باأجه��زة اال�س��تخبارات، للوكالة: "م��ن املفرت�س اأن يل 
�سول ت�سو اأجنبت طفا ثالثا يف فرباير/�سباط". وذكرت 
الوكال��ة اأن ما يوؤكد ذلك اأن يل �س��ول ت�س��و، زوجة زعيم 
كوري��ا ال�س��مالية مل تظه��ر اإىل العلن يف غ�س��ون ت�س��عة 

اأ�س��هر الع��ام 2016. وتق��ول وكالة "يونه��اب" اأن كيم 
جون��غ اأون تزوج املغنية يل �س��ول ت�س��و الع��ام 2009، 
وول��د لهما طف��ان يف العام��ني 2010 و2013. ووفق 
�س��هادة العب كرة ال�س��لة االأمريكي دني�س رودمان الذي 

زار كوريا ال�سمالية العام 2013، 

اأكدت وزارة اخلارجية الرو�س��ية اأن مو�سكو �سرتد باملثل 
على اإجراءات الواليات املتحدة يف حال انتهجت طريقا 

لتعقيد عمل ال�سفارة والقن�سليات الرو�سية.
اإال اأن �س��رغي ريابكوف، نائب وزير اخلارجية الرو�سي، 
اأكد يف ت�رصيح �سحفي، اإن مو�سكو، انطاقا من حر�سها 
على توا�س��ل النا�س وم�ساحلهم، لن تقوم بت�سديد نظام 

من��ح تاأ�س��رات الدخ��ول للمواطن��ني االأمريكي��ني، رغم 
قرارات وا�س��نطن االأخرة، م�س��يفا اأن �سيا�س��ة الواليات 
املتح��دة يف ه��ذا املجال ال تعد �س��ببا التخ��اذ اإجراءات 

مماثلة.

اأعلن رئي�س الرابط��ة اجلزائرية للدفاع عن 
حقوق االإن�سان، �سالح دبوز، توقيف زعيم 
طائف��ة االأحمدي��ة يف اجلزائر، حممد فايل، 

بعني ال�سفراء يف بيته العائلي.
وفايل، ماحق ق�سائيا من 6 حماكم، لتهم 
تتعل��ق بجم��ع االأموال م��ن دون ترخي�س، 
واالإ�س��اءة للر�س��ول حممد، وت�سكيل جمعية 
من دون ترخي�س، ح�س��بما نقل موقع "كل 

�سيء على اجلزائر".
وظهرت اجلماعة االإ�س��امية االأحمدية يف 
اأواخر القرن التا�س��ع ع�رص يف �سمال الهند، 
على يد موؤ�س�سها مرزا غام اأحمد. وانتقلت 

بعده اإىل عدة بلدان، منها دول عربية.
ويف العام 2007، انتقلت الدعوة االأحمدية 
اإىل اجلزائر، بف�س��ل حمط��ة تلفزيونية تبث 
اأفكار اجلماعة، �س��ار من املمكن التقاطها 

يف اجلزائر عرب البث الف�سائي.
جت��در االإ�س��ارة اإىل اأن معظ��م اجلزائري��ني 
املالك��ي،  املذه��ب  عل��ى  �ُس��ّنة  م�س��لمون 
للدول��ة،  الر�س��مي  الدي��ن  ه��و  واالإ�س��ام 
لك��ن د�س��تور الب��اد يكفل حري��ة االعتقاد 
وممار�س��ة ال�س��عائر، �رصط اأن ين��ال مكان 

العبادة ترخي�سا من ال�سلطات.

ع��دد  ب��اأن   Politico �س��حيفة  اأف��ادت   
يف  امل�س��اركني  االأمريكي��ني  الدبلوما�س��يني 
اأعمال اجلمعية العامة لاأمم املتحدة، �سيكون 
ه��ذا الع��ام اأقل مبئات االأ�س��خا�س ع��ن العام 

ال�سابق.
وبح�س��ب ال�س��حيفة ف��اإن الوالي��ات املتح��دة 
كان��ت تق��وم ع��ادة باإر�س��ال اأك��ر م��ن األ��ف 
دبلوما�سي اإىل اجلمعية العامة لاأمم املتحدة.
واأرجع��ت Politico ق��رار وا�س��نطن هذا اإىل 
االأمريك��ي ريك���س  حر���س وزي��ر اخلارجي��ة 
ال��وزارة،  ميزاني��ة  تقلي���س  عل��ى  تيلر�س��ون 
م�س��يفة اأنه ينوي اإلغاء نحو 30 من منا�سب 
املبعوثني اخلا�س��ني من اأ�س��ل 70 من�س��با، 
بينها من�س��ب املبع��وث اخلا�س اإىل �س��وريا، 
ومن�س��ب املبع��وث اخلا���س ب�س��وؤون املل��ف 
الن��ووي االإي��راين، واملبعوث اخلا�س ب�س��وؤون 

�سجن غوانتنامو، وغرها من املنا�سب.
اإ�س��اح وزارة اخلارجي��ة  اأن  جدي��ر بالذك��ر 
االأمريكي��ة ياأتي يف اإطار امليزاني��ة الفدرالية 
االأمريكي��ة اجلدي��دة الت��ي تق�س��ي بتقلي���س 
نفقات وزارة اخلارجية ب�%30 مقابل زيادة 

النفقات الع�سكرية.
ي�س��ار اإىل اأن ال��دورة ال���72 للجمع��ة العام��ة 
لاأمم املتحدة تبداأ اأعمالها  يوم 12 �سبتمرب/

اأيلول املقبل يف نيويورك.

بعد استعادة منطقة »جرود عرسال« البقاعية.. داعش تنغص على لبنان فرحة االنتصار بقتل جنوده الرهائن

والدة "زعيم" جديد في كوريا الشمالية

موسكو تتوعد برد مماثل على واشنطن

توقيف زعيم 
األحمدية في الجزائر

واشنطن تنوي تقليص 
عدد دبلوماسييها في 

األمم المتحدة

بيونغ يانغ ـ وكاالت 

وكاالت ـ متابعة 

الجزائر ـ وكاالت

أميركا ـ وكاالت

لبنان ـ وكاالت 

صحيفة: "التنورات القصيرة" أقنعت ترامب بإرسال قوات إلى أفغانستان!

ذك��رت �س��حيفة "االإندبندن��ت" الربيطاني��ة اأن �س��ورة 
ن�س��اء اأفغانيات مي�س��ني �س��افرات يف كابول، عر�س��ها 
عل��ى الرئي�س االأمريكي م�ست�س��اره، غّرت موقف ترامب 
واأقنعته باإر�س��ال ق��وات جديدة اإىل اأفغان�س��تان.وقالت 
ال�س��حيفة اإنه بعد و�سع �س��ورة، ملتقطة يف �سبعينات 
الق��رن املا�س��ي، لن�س��اء بتنان��ر ق�س��رة ي���رصن يف 
�سوارع كابول. اأ�س��بح ترامب يعتقد اأن باإمكانه حتقيق 
"اإجن��از عظيم" يتمثل باإعادة اأفغان�س��تان اإىل "زمنها 
الذهب��ي"، يوم كانت الن�س��وة ترتدي التنانر الق�س��رة 
ويذه��ن اإىل �س��االت ال�س��ينما وامل���رصح ويتنزهن يف 
االأماكن العامة. واأوردت �س��حيفة "وا�سنطن بو�ست" اأن 
م�ست�س��ار ترامب لاأمن القومي ماكما�س��رت، وهو جرنال 
�س��ابق، اأقن��ع �س��يد البيت االأبي���س ب�"االلتزام باإر�س��ال 
ق��وات اإ�س��افية اإىل اأفغان�س��تان بو�س��ع ه��ذه ال�س��ورة 
املث��رة اأمامه". واأ�س��افت ال�س��حيفة: "عر�س اجلرنال 
اأمام ترامب لقطات باالأبي�س واالأ�س��ود من عام 1972 
تظه��ر فيها ن�س��اء اأفغاني��ات بتنانر ق�س��رة، يتنزهن 
يف �س��وارع كابول، ليثب��ت له قيم احلي��اة الغربية التي 
كان��ت موجودة هناك من قب��ل وميكن اأن تعود جمددا". 
واأكدت �سحيفة "االإندبندنت" اأن اأفغان�ستان �سهدت منذ 
الثاثيني��ات اإىل اأواخ��ر ال�س��بعينيات، ن�س��االت كبرة 
من اأج��ل احلريات العام��ة، حيث كانت الن�س��اء ترتدين 
التنان��ر الق�س��رة وتتجولن بحرية يف �س��وارع املدن. 
لكن ال�سحيفة اأ�سارت اإىل اأن بع�س املوؤرخني، يعتربون 
اأن فك��رة الع���رص الذهبي لكاب��ول كان مبالغا فيها اإىل 
ح��د م��ا، واأن هذا الزي عل��ى النمط الغرب��ي مل يعتمد اإال 
م��ن قبل نخبة قليلة جدا، خال ف��رتة حكم امللك حممد 
ظاهر �س��اه. وقالت هوريا م�س��دق، وهي اأفغانية تعمل 
باحث��ة ملنظم��ة العفو الدولية، يف تقرير �س��در يف عام 
2013: "كفت��اة، اأتذك��ر اأن اأم��ي كانت ترت��دي تنورة 
ق�س��رة واأخذتن��ا اإىل ال�س��ينما. واأن عمتي انت�س��بت اإىل 

اجلامعة يف كابول".

وكاالت ـ متابعة 

�علن �سيف بن �أحمد �آل 
ثاين، مدير مكتب �الت�سال 
�حلكومي يف قطر، �أنه ال 

توجد �أي عالقة بني �لدوحة 
و�الإخو�ن �مل�سلمني حاليا، 

قائال �إن جميع �التهامات لقطر 
بدعم هذه �جلماعة �دعاء�ت 

م�سرية. وقال �سيف �آل ثاين، 
يف مقابلة مع �سحيفة "لو�س 
�أجنل�س تاميز" �الأمريكية، مت 
ن�سر ن�سها �الثنني: "ال توجد 

بيننا وبينها �أية عالقة،

قطر ـ وكاالت 


