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 محكمة في الكاميرون تدين ناشطين بالتمرد واإلرهاب

قرار سوداني رسمي بشأن قطر 

استفتاء تاريخي في أيرلندا على حق اإلجهاض

اجلورنال – متابعة :ق�ست حمكمة يف الكامريون، بال�سجن لفرتات ترتاوح بني 
ع���ر �سنوات و15 �سنة عل��ى �سبعة نا�سطني من الأقلي��ة الناطقة بالإجنليزية 
يف الب��اد بع��د اإدانته��م بالتم��رد وارت��كاب اأعم��ال اإرهابية ح�سبما ق��ال اأحد 
املحام��ني. واعتقل��ت ال�سلط��ات مانت�سو بيبك�سي مق��دم الربام��ج الإذاعية يف 
منطقة نورث و�ست الناطقة بالإجنليزية وع�رات من النا�سطني العام املا�سي 
يف اإط��ار حملة حلكومة الرئي�س بول بيا الت��ي اأغلبها من الناطقني بالفرن�سية 
على حركة انف�سالية وليدة للناطقني بالإجنليزية. وقال كلودي اآ�سريا حمامي 
بيبك�س��ي اإن��ه متت تربئ��ة اأحد النا�سطني ولكن��ه  اكد اإن اإدانته��م ”لن توؤدي اإل 
اإىل تفاقم ..اأزمة الناطقني بالإجنليزية“. وحتولت حركة احتجاج �سلمي بداأها 
يف 2016 مدر�س��ون وحمام��ون �سد م��ا ي�سفون��ه بتهمي�س الأقلي��ة الناطقة 
بالإجنليزية اإىل �سدام م�سلح العام املا�سي عقب حمات عنيفة �سنتها القوات 
احلكومية. و�ساعد هذا القمع على تاأجيج التاأييد حلركات انف�سالية راديكالية 
وم��ن بينها جماعات م�سلحة تهدف اإىل اإن�ساء دولة م�ستقلة قتلت اأكرث من 20 
م��ن اأف��راد اجلي�س وال�رط��ة. وتزعزع ه��ذه ال�سطرابات الكام��ريون املنتجة 
للنف��ط قبل اأ�سهر م��ن انتخابات ي�سعى فيها بيا اإىل متدي��د حكمه امل�ستمر منذ 

35 عاما.

اجلورن��ال – متابع��ة : ق��ال وزير النق��ل والط��رق ال�سوداين املهند���س مكاوي 
حمم��د عو���س، اإن ال�راكة مع قطر م��ن اأجل تاأهيل مين��اء �سواكن على البحر 
الأحم��ر تب��داأ مبنح ن�سب��ة "%49" ل�سالح قط��ر، وال�س��ودان بن�سبة %51 من 
عوائد ت�سغيل امليناء على ان تظل ن�سبة ال�سودان من ت�سغيل امليناء يف ارتفاع 

م�ستمر لت�سل ن�سبة 100% . 
وقال مكاوي، رداً على �سوؤال يف الربملان حول املوانئ ال�سودانية املطلة على 
البحر الأحمر، اإن العمل يف تاأهيل ميناء "عثمان دقنة" مير بثاث مراحل تبداأ 
املرحل��ة الأوىل يف اأكتوبر/ت�ري��ن الأول م��ن العام احل��ايل ت�ستمر حتى عام 
2020 بتكلفة تبلغ ملياراً و30 مليون دولر، وتبداأ املرحلة الثانية يف عام 
اأن املرحلة الثالثة تبداأ يف 2025  2020 وت�ستمر حتى عام 2025، م�سرياً 
بتكلف��ة 2 ملي��ار ي��ورو وت�ستمر حت��ى نهاية امل���روع، وذلك وفق��ًا ل�سحيفة 

"ال�رق" القطرية
واأك��د اأن وزارة النق��ل �ستعر���س كل امل�ساريع يف عطاءات واإج��راءات قانونية 
متوافق��ة ب��ني البلدين من اأجل العمل على تنفيذها، م�سريا اإىل اأنه عند النتهاء 
م��ن تاأهي��ل املين��اء اجلنوبي �سريتفع ع��دد ا�ستقب��ال احلاوي��ات بامليناء اإىل 

مليون حاوية بدل من 400 األف

اجلورنال – متابعة : ا�سطفت طوابري طويلة اأمام مراكز الت�سويت يف اأيرلندا، حيث 
يجري ا�ستفتاء تاريخي يتعلق بقوانني الإجها�س

ويق��رر ال�ستفتاء ما اإذا كان "التعديل الد�ست��وري الثامن"، الذي يفر�س حظرا �سبه 
كامل على الإجها�س، �سيبقى فعال اأم اأنه �سيتم اإلغاوؤه بناء على نتيجة الت�سويت

ومتن��ع امل��راأة يف اإيرلن��دا من اإنه��اء حملها يف ح��الت الغت�ساب وزن��ا املحارم 
وحت��ى يف ح��ال وجود ت�سوهات مميت��ة لدى اجلنني، ولكن ي�سم��ح لها بالإجها�س 
فق��ط يف حال كان��ت حياتها معر�سة للخطر هندية يف العا���رة ت�سع مولودة بعد 
اغت�سابه��ا ورف���س الق�ساء دع��وى لإجها�سها وهذه هي امل��رة ال�ساد�سة التي يتم 
فيه��ا الت�سويت على هذه الق�سية؛ فال�ستفتاء ه��و نتيجة لعدة عقود من النقا�سات 

حول مو�سوع الإجها�س
وكان "التعديل الثامن" قد دخل حيز التنفيذ عام 1983 بعد اإجراء ا�ستفتاء حينها
وين���س ه��ذا التعدي��ل على وجوب الدف��اع عن حق كل م��ن الأم واجلن��ني باحلياة، 
وجاء فيه: "يعرتف بحق احلياة للطفل الذي مل يولد بعد، مع احرتام م�ساو حلق الأم 

باحلياة، وي�سمن بقوانينه احرتام هذا احلق وحمايته قدر الإمكان"

 وا�س��ل �سائقو ال�ساحنات يف الربازيل احتجاجهم الذي 
اأدى اإىل اإ�ساب��ة قطاع��ات رئي�سية يف اأكرب اقت�ساديات 
اأمري��كا ال�سمالي��ة بال�سل��ل واإىل و�س��ع ال�سائق��ني يف 
مواجه��ة مع الرئي���س الربازيل مي�سيل تام��ر الذي اأجاز 

ا�ستخدام القوة الع�سكرية لفتح الطرق الرئي�سية
ال�سب��ت.  ي��وم  ال�ساد���س  يوم��ه  الحتج��اج  و�سيدخ��ل 
واأ�س��درت �س��او باولو اأك��رب مدن ومرك��ز اقت�سادي يف 
اأمري��كا اجلنوبي��ة حال��ة الطوارئ مثلم��ا فعلت ريو دي 

جانريو
ونف��د الوقود من حمطات البنزي��ن واملطارات يف �ستى 
اأنح��اء الربازيل كم��ا خلت املتاجر العماق��ة من ال�سلع 

وقال��ت امل�ست�سفي��ات اإن التموين لديها نف��د. وتقل�ست 
اأو توقف��ت و�سائ��ل النقل العام وعملي��ات جمع القمامة 
ع��رب الباد كما األغ��ت مدار�س كث��رية الدرا�سة بعد عجز 

املدر�سني عن الو�سول اإىل العمل
وقال��ت جمموعة)اإيه.بي.بي.اإي��ه( الربازيلي��ة للحوم اإن 
نق���س اإمدادات العلف ق��د توؤدي اإىل نف��وق مليار طائر 

و20 مليون خنزير
وق��ال تام��ر يف كلمة ع��رب التلفزيون اإن ”م��ن يغلقون 
الط��رق ال�ريع��ة ويت�رف��ون ب�سكل متط��رف يلحقون 
ال�رر بال�سعب لن ن�سمح باأن تواجه امل�ست�سفيات نفاد 
الإم��دادات الازم��ة لإنق��اذ الأرواح. ل��ن ن�سمح بت�رر 
الأطف��ال نتيج��ة اإغاق املدار���س ومع ذل��ك ظل معظم 

الربازيل يعاين من ال�سلل م�ساء اجلمعة

ويف رد عل��ى التهدي��د با�ستخ��دام اإج��راء ع�سك��ري دعا 
احت��اد �سائق��ي ال�ساحن��ات يف الربازيل)اأب��كام(، الذي 
يق��ول اإن��ه ميثل 600 األ��ف �سائق، ال�سائق��ني على عدم 

اإغاق الطرق . 
ولكن��ه �سجع ال�سائق��ني على ا�ستم��رار الحتجاج وعدم 
تو�سي��ل ال�سلع مما يعن��ي اأن املرج��ح اأن يبقى الو�سع 

حرجا.
وكان مفاو�س��ون ميثلون العديد م��ن جماعات �سائقي 
ال�ساحن��ات ق��د وافق��وا يف �ساع��ة متاأخ��رة م��ن م�ساء 
اخلمي���س عل��ى تعلي��ق الإغاق مل��دة 15 يوم��ا بعد اأن 
تعه��دت احلكومة بدعم اأ�سعار الدي��زل وا�ستقرارها وهو 
ما يعني تكلفة الباد خم�سة مليارات ريال )1.4 مليار 

دولر( هذا العام .  

ن���ر  اأمريكي��ون طلب��وا ع��دم  وق��ال م�سوؤول��ون 
اأ�سمائه��م اإن الوف��د ي�سم��ل جوزي��ف هاجن نائب 
كب��ري موظف��ي البي��ت الأبي���س وم��ريا ريكارديل 
نائبة م�ست�س��ار الأمن القومي كان ترامب قال يف 
تغريدة على موق��ع تويرت”جنري حمادثات بناءة 
للغاي��ة م��ع كوريا ال�سمالي��ة ب�ساأن عق��د اجتماع 
القم��ة م��ن جديد وال��ذي اإذا حدث م��ن املرجح اأن 
يبق��ى يف �سنغافورة يف نف���س املوعد وهو الثاين 
ع���ر من يوني��و. واإذا كان �روريا �سيتم متديده 
اإىل م��ا بع��د ه��ذا املوع��د واأمل��ح ترام��ب يف وقت 
�ساب��ق اإىل اأنه من املمكن اإنقاذ القمة بعدما رحب 
ببي��ان ت�ساحل��ي م��ن كوري��ا ال�سمالية وق��ال اإن 
يبق��ى منفتحا على اإج��راء حمادثات وقال ترامب 
لل�سحفي��ني يف البي��ت الأبي���س ”البي��ان ال��ذي 
اأ�س��دروه كان لطيف��ا ج��دا ... �سرنى م��ا �سيحدث. 
نتح��دث معه��م الآن. قد )تعق��د القم��ة( يف الثاين 
ع�ر. يريدون ب�سدة القيام بذلك. نريد القيام بذلك

ج��اء تعليق ترامب ب�س��اأن اجتماع القمة مع زعيم 
كوري��ا ال�سمالي��ة كي��م ج��وجن اأون بع��د ي��وم من 
اإلغ��اءه الجتم��اع ب�سبب م��ا و�سفه باأن��ه ”عداء 
�ري��ح“ م��ن جان��ب بيوجني��اجن. وردا على ذلك 
ق��ال املتح��دث با�س��م رئي���س كوري��ا اجلنوبي��ة 
”نح��ن متفائل��ون عل��ى نحو حذر ب��اأن الأمل ما 
زال موجودا حلوار ب��ني اأمريكا وكوريا ال�سمالية. 
نوا�سل متابعة التطورات بدقة واتفق كيم وترامب 
يف ال�سه��ر اجلاري على القمة بعد اأعوام من التوتر 
ب�سبب برنامج كوري��ا ال�سمالية لاأ�سلحة النووية. 
ويف حال��ة عقد القمة �ست�سب��ح الأوىل بني رئي�س 

اأمريك��ي يف من�سب��ه وزعي��م لكوري��ا ال�سمالي��ة. 
وج��اءت خط��ط عق��د القم��ة بع��د اأ�سهر م��ن حرب 
كامي��ة �سهدت تهدي��دات واإهان��ات متبادلة بني 
الزعيمني ب�سبب تطوي��ر كوريا ال�سمالية �سواريخ 
ميكن اأن ت�سل اإىل الوليات املتحدة واألغى ترامب 
القمة التي كانت �ستعقد يف �سنغافورة يف خطاب 
اأر�سل��ه اإىل كيم يوم اخلمي�س بعد تهديدات متكررة 

م��ن كوري��ا ال�سمالية بالن�سحاب منه��ا ب�سبب ما 
اعتربته ت�ريحات من م�سوؤولني اأمريكيني تت�سم 
بالتحدي وتطالب بنزع ال�ساح ب�سكل اأحادي فيما 
اأرج��ع ترامب �سبب اإلغاء القمة اإىل عداء من كوريا 
ال�سمالية ويف بيوجنياجن قال كيم كي جوان نائب 
وزير خارجية كوريا ال�سمالية اإن النتقادات التي 
وجهته��ا ب��اده يف الآون��ة الأخ��رية مل�سوؤول��ني 

اأمريكي��ني بعينهم كان��ت رد فعل على ت�ريحات 
اأمريكي��ة واإن اخلافات احلالي��ة تو�سح ”احلاجة 
امللح��ة“ لعق��د القم��ة وق��ال اإن كوري��ا ال�سمالية 
ت�سع��ر بالأ�س��ف لق��رار ترامب اإلغ��اء القم��ة واإنها 
تظ��ل منفتح��ة على ح��ل امل�سكات ”ب��اأي طريقة 
ويف اأي وق��ت واأ�س��ار اإىل اأن كوريا ال�سمالية تقدر 
قرار ترامب اجلريء بال�سعي لعقد اجتماع قمة مع 

بيوجني��اجن واأ�ساف ”نحن ناأمل م��ن اأعماقنا اأن 
ت�ساعد ما ت�سمى ب�سيغة ترامب يف تهدئة خماوف 
اجلانبني وتفي مبطالبنا واأن تكون و�سيلة حكيمة 
ذات تاأث��ري ملح��وظ يف حل الأم��ر وم�ست كوريا 
ال�سمالي��ة قدما اأي�سا يف م�ساعيها تفكيك موقعها 
الوحي��د املعروف للتج��ارب النووية يوم اخلمي�س 
املا�سي .  وغادر ع�رات من ال�سحفيني الدوليني 
كوري��ا ال�سمالي��ة ي��وم ال�سبت بع��د متابعة تدمري 
موقع بوجني-ري الذي يتكون من اأنفاق حمفورة 
حت��ت الأر���س وال��ذي اأُجريت من��ه جميع جتارب 
كوري��ا ال�سمالي��ة النووي��ة ال�ست مب��ا يف ذلك اآخر 
جترب��ة واأكربها يف   اأيلول  وت�سب��ب اأحدث تغيري 
مفاج��ئ يف موقف ترام��ب يف ارتباك للم�سوؤولني 
يف وا�سنط��ن. وق��ال وزي��ر الدف��اع جي��م ماتي�س 
لل�سحفيني اإن الدبلوما�سيني ”ل يزالون يعملون“ 
وق��ال اإن ترام��ب اأر�س��ل حتذيرا ب�س��اأن القمة التي 
قد تعقد ”اإذا متك��ن دبلوما�سيونا من اإعادتها اإىل 
م�ساره��ا. واأحجم��ت كاتينا اآدم��ز املتحدثة با�سم 
وزارة اخلارجي��ة الأمريكية ع��ن الإدلء بتفا�سيل 
ع��ن اأي ات�س��الت دبلوما�سي��ة لكنه��ا قال��ت كما 
ق��ال الرئي�س يف خطابه للزعي��م كيم.. احلوار بني 
الدولتني هو احلوار الوحيد املهم. اإذا كانت كوريا 
ال�سمالية جادة فنحن نتطلع اإىل ال�سماع منهم من 
م�ستوي��ات رفيع��ة وقال��ت املتحدثة با�س��م البيت 
الأبي���س �س��ارة �سان��درز لل�سحف��ني اإن ترامب مل 
يرغب يف اأن يكون الجتماع جمرد اإبهار �سيا�سي
وا�ساف��ت اإن��ه يري��د اأن يح�س��ل عل��ى اأم��ر ي��دوم 
طوي��ا وحل فعل��ي حقيقي. واإذا كان��وا م�ستعدين 
لفعل ذل��ك... فنحن بالتاأكي��د م�ستعدون لعقد هذه 

املحادثات . 

اأعلن��ت الهيئة العامة للطريان امل��دين يف �سلطنة عمان، 
ال�سبت، اإعادة افتت��اح مطار �سالة اأمام حركة الطريان 
ال��دويل واملحلي، اعتب��ارا من الغد، وذل��ك عقب انح�سار 
تاأث��ري اإع�سار "مكون��و" على حمافظة ظف��ار ومركزها 
مدين��ة �سال��ة، بع��د اأن اأ�سفر ع��م مقتل اثن��ني وفقدان 
اآخرين. وقالت الهيئة، يف بيان اإنه "نظرا لرتاجع احلالة 
املدارية مبا ي�سمح للحركة اجلوية اأن ت�ستاأنف عملياتها 
وفق متطلبات ال�سامة، وبالتن�سيق مع ال�ركة امل�سغلة، 
فاإن الهيئة تعلن اإعادة افتتاح مطار �سالة اأمام حركة 

الطريان، ابتداًء من �سباح الأحد".
واأردفت الهيئة، "كما اأن خطوط املاحة اجلوية الدولية 
يف املج��ال اجلوي العماين، التي تاأثرت مبرور الإع�سار 

املداري، تعاود ن�ساطها بكل ان�سيابية".
وكان��ت الهيئ��ة ق��د ق��ررت اإغ��اق املط��ار اأم��ام حركة 
الط��ريان، وملدة 24 �ساعة قابلة للتمديد، وفقا لتطورات 
الطق�س. واأ�س��ارت اإىل اإن "ذلك ياأتي حر�سا على �سامة 
املاح��ة اجلوية خال تاأث��ر حمافظة ظف��ار بالإع�سار 
املداري مكون��و". واأعلنت اللجنة الوطنية للدفاع املدين 
يف �سلطن��ة عم��ان،   وف��اة �سخ�سني وفق��دان ثاثة من 
اجلن�سية الآ�سيوية، وذلك اإثر مرور اإع�سار "مكونو" على 

حمافظات جنوب وو�سط و�رق الباد.

سائقو الشاحنات في البرازيل يواصلون إغالق الطرق وإصابة البالد بشلل

توقعات قوية بعقد قمة بين أمريكا وكوريا الشمالية بعد تغريدة ترامب

عمان تعيد فتح مطار 
صاللة بعد انحسار تأثير 

إعصار مكونو 
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األمم المتحدة تدعو التحالف للسماح سريعا بدخول الغذاء والوقود لليمن

طالب م��ارك لوكوك من�س��ق الأمم املتح��دة لل�سوؤون 
الإن�ساني��ة والإغاث��ة يف حالت الط��وارئ احلكومة 
اليمني��ة والتحالف الذي تق��وده ال�سعودية بتخفيف 
القيود املفرو�سة على دخول واردات الغذاء والوقود 
ع��رب املوانئ التجاري��ة لليمن، حمذرا م��ن اأن ع�رة 
ماي��ني اآخرين ق��د يواجهون خط��ر املجاعة بحلول 

نهاية العام.
وتق��ول الأمم املتح��دة اإن اليم��ن ي�سه��د اأ�س��واأ اأزم��ة 
اإن�ساني��ة يف العامل اإذ يعاين نح��و 8.4 مليون ن�سمة 

من نق�س حاد يف الغذاء ويواجهون خطر املجاعة.
وق��ال لوك��وك يف بي��ان ”اأ�سع��ر بالقل��ق البالغ من 
تراج��ع ال��واردات الغذائي��ة يف الآون��ة الأخرية عرب 
املوان��ئ املطل��ة على البح��ر الأحم��ر. ال�سغوط على 
العمل��ة واأزمة ال�سيولة يف النظ��ام امل�ريف اليمني 

حتد من قدرة التجار على ال�سترياد“.
وحت��ت �سغط دويل رفع التحالف احل�سار لكنه �سدد 

عمليات تفتي�س ال�سفن.
وذك��ر لوك��وك اأن ال��واردات التجاري��ة م��ن الأغذية 
والوق��ود ل ت��زال ”اأق��ل بكث��ري م��ن معدلته��ا قب��ل 

احل�سار“.
واأ�س��اف اإذا مل تتح�سن الظ��روف فاإن ع�رة مايني 
�سخ���س اآخري��ن �سين�سم��ون اإىل تل��ك الفئ��ة بحلول 

نهاية العام.
وذك��ر اأن ثقة �ركات ال�سحن �سعف��ت ب�سبب وقائع 
التاأخ��ري مب��ا يف ذلك التاأخ��ري الناجم ع��ن عمليات 
التفتي���س التي يجريه��ا التحالف بقي��ادة ال�سعودية 
بع��د اأن اأجازت اآلية الأمم املتحدة للتحقق والتفتي�س 

مرور هذه ال�سفن.
ويف م�سعى لت�ريع وت��رية ت�سليم امل�ساعدات لليمن 
قال��ت الأمم املتح��دة ال�سه��ر املا�س��ي اإنه��ا ت�س��دد 

عمليات التفتي�س التي جتريها على ال�سفن.
وق��ال لوك��وك ”اأدع��و حكوم��ة اليم��ن وبدع��م م��ن 
التحال��ف اأن تتخذ خطوات اإيجابية لزيادة الواردات 
التجاري��ة من الغذاء والوقود والإم��دادات الإن�سانية 

عرب كل موانئ اليمن“.

الجورنال – متابعة 

حكم قضائي بغلق موقع "يوتيوب" لمدة شهر في مصر  

ق�س��ت املحكمة الإدارية العليا يف م���ر، ال�سبت، بتاأييد حكم 
حمكم��ة الق�ساء الإداري ال�سادر باإلزام اجلهاز القومي لتنظيم 
الت�س��الت بغلق وحجب موقع الفيديو ال�سهري "يوتيوب" ملدة 
�سه��ر، بعد عر�سه فيدي��و "م�سيء" لنبي الإ�س��ام حممد. وذكر 
املوق��ع الإلك��رتوين ل�سحيفة ال�روق امل�ري��ة، اأن "املحكمة 
الإداري��ة العلي��ا يف م�ر برئا�س��ة امل�ست�سار اأحم��د اأبو العزم، 
رئي�س جمل�س الدولة، ق�ست بتاأييد حكم حمكمة الق�ساء الإداري 
ال�سادر باإلزام اجلهاز القومي لتنظيم الت�سالت بغلق وحجب 

موق��ع الفيديو يوتيوب مل��دة �سهر، وحظر جمي��ع الروابط التي 
تعر���س الفيلم امل�س��يء للر�سول حمم��د".  واأو�سحت ال�سحيفة 
اأن "دائرة ال�ستثم��ار مبحكمة الق�ساء الإداري كانت قد ق�ست 
بغل��ق يوتيوب ملدة �سهر، ب�سبب عر�سه مقاطع من فيلم م�سيء 
للر�س��ول الك��رمي". وبح�سب ال�سحيف��ة، "اأق��ام املحامي حممد 
حام��د �س��امل دع��وى برق��م 60693 ل�سن��ة 66 ق، طالب فيها 
بحج��ب ووقف موق��ع يوتيوب داخل م�ر حل��ني حذف الفيلم 
امل�س��يء للر�س��ول �سل��ى اهلل علي��ه و�سل��م، واأي فيل��م مناه�س 
لاإ�س��ام، وحج��ب كل املواقع التي تعر���س فيديوهات للفيلم 
امل�سيء، حيث اأن تلك املقاطع والأفام قد يرتتب عليها نتائج 

يتعذر تداركها من ا�ستفزاز للم�ريني وامل�سلمني وا�ستنفارهم 
وا�ستدراجه��م للف��ن الطائفية واأعمال عن��ف متكررة". وكانت 
دائ��رة ال�ستثم��ار بالق�س��اء الإداري ق��د ق�ست، بوق��ت �سابق، 
باإغ��اق اليوتي��وب ملدة �سه��ر، لعر�سه مقاط��ع الفيلم امل�سيء 
للر�س��ول الك��رمي، ورفع اجله��از القومي لات�س��الت يف م�ر 
طعن��ا على ه��ذا احلكم. ويذك��ر ان ال�سلط��ات امل�رية  حجبت 
ع��ددا م��ن املواق��ع الإلكرتونية امل�ري��ة والقطري��ة يف وقت 
�ساب��ق  لت�سمنه��ا حمتوى "يدع��م الإرهاب والتط��رف ويتعمد 
ن���ر الأكاذيب"، ح�س��ب وكالة اأنباء ال���رق الأو�سط امل�رية 
الر�سمي��ة  و�سمل القرار 21 موقعا، اأبرزها املواقع الإلكرتونية 

لقناة اجلزيرة ووكالة الأنباء القطرية و�سحف ال�رق والعرب 
والراي��ة والوطن القطرية، ف�سا عن عدد من املواقع امل�رية، 
مثل بواب��ة القاهرة ومدى م�ر ورحبت جلن��ة الدفاع والأمن 

القومي مبجل�س النواب امل�ري بقرار ال�سلطات امل�رية
وق��ال اللواء يحيى ك��دواين، وكيل اللجنة،  اإن "قرار حجب هذه 
املواق��ع تاأخ��ر كث��ريا نظ��را لأنها تب��ث حمتوى ي���ر بالأمن 

القومي وال�سام الجتماعي
واأ�س��اف اأن بع���س ه��ذه املواقع تب��ث ما و�سفه��ا ب�سموم يف 
"اأدمغ��ة متابيعها" واأن امل�سلحة العامة تقت�سي هذا الجراء 

الحرتازي يف "دولة تواجه الإرهاب والفكر املتطرف".

الجورنال – متابعة 

زادت توقعات عقد اجتماع قمة بني 
الواليات املتحدة وكوريا ال�شمالية 

بعدما قال الرئي�س االأمريكي 
دونالد ترامب اإن وا�شنطن جتري 

بيوجنياجن  بناءة“ مع  ”حمادثات 
ب�شاأن عقد القمة من جديد يوم 12 

يونيو حزيران يف �شنغافورة وقالت 
جملة بوليتيكو اإن فريقا ي�شم 30 

من امل�شوؤولني يف البيت االأبي�س 
ووزارة اخلارجية ي�شتعد لل�شفر 

اإىل �شنغافورة يف مطلع االأ�شبوع 
احلايل كانت رويرتز ذكرت االأ�شبوع 

املا�شي اأنه من املقرر اأن يناق�س 
الفريق جدول اأعمال وجتهيزات 

القمة مع م�شوؤويل كوريا ال�شمالية.


