
بدات قطر أمس حتقق في “عملية اختراق” 
ق��ال��ت ان��ه��ا اس��ت��ه��دف��ت م��وق��ع وك��ال��ة االن��ب��اء 
الرسمية التابعة لها وحسابها على تويتر لنشر  
تصريحات مغلوطة باسم امير البالد الشيخ 
متيم ب��ن حمد آل ثاني حملت ان��ت��ق��ادات غير 

مسبوقة لدول خليجية.
واث��ارت التصريحات ردود فعل فورية في 
وس��ائ��ل اع��الم خليجية وعلى راس��ه��ا قناتي 
“العربية” و”سكاي نيوز العربية”. ورغم 
النفي ال��ق��ط��ري، اص���رت ال��ق��ن��وات على نسب 
التصريحات لالمير، واستضافت ع��ددا من 
“اخلبراء واحملللني” في السياسات االقليمية 
الذين تناوبوا على مهاجمة الدوحة وتناولوا 

اميرها بعبارات الذعة.
وقال مسؤولون في الدوحة لوكالة فرانس 
برس ان التحقيق في “االختراق” بدا بالفعل، 
وان مكتب االعالم احلكومي سيصدر بيانا في 
وقت الحق االربعاء، على ان تعقد وكالة االنباء 

بدورها مؤمترا صحافيا.
وظهر التقرير على وكالة “قنا” عند فترة 
منتصف ليل الثالثاء االرب��ع��اء، وس��رع��ان ما 
حت��ول ال��ى سلسلة من االخ��ب��ار العاجلة على 
ش��اش��ات ق��ن��وات خليجية. كما اع���ادت نشره 
وكاالت انباء خليجية اخرى، بينها وكالة االنباء 

السعودية ووكالة االنباء االماراتية.
وق��ال التقرير ان التصريحات وردت بعد 
حفل تخريج الدفعة الثامنة من مجندي اخلدمة 
الوطنية ف��ي م��ي��دان معسكر الشمال صباح 
الثالثاء. وعرض التلفزيون القطري الرسمي 
مقاطع مصورة قال انها للحفل، من دون ان يبث 
اي تسجيل صوتي لالمير وهو يدلي بتصريح 

خالل املناسبة.
وجاء في التصريحات التي نفت الدوحة ان 
تكون صادرة عن امير الدولة اخلليجية الغنية 
بالنفط والغاز ان ايران، متثل ثقال إقليميا وانه 

ليس من احلكمة التصعيد معها.
وورد فيها ايضا، في سياق احلديث عن القمة 
العربية االسالمية االميركية بحضور الرئيس 
االم��ي��رك��ي دون��ال��د ت��رام��ب ال��ت��ي استضافتها 
الرياض االح��د، دعوة”إلى العمل “بعيداً عن 

العواطف، وسوء تقدير األمور«.
وك��ان��ت ال��ق��م��ة ف��ي ال���ري���اض رك���زت على 
مهاجمة طهران ووصفها بالدولة “الراعية 

لالرهاب”. وسبق القمة توقيع عقود تسليح 
بعشرات مليارات الدوالرات بني اململكة العربية 
السعودية والواليات املتحدة، قالت واشنطن 
انها تهدف الى مساندة الرياض في التصدي 

اليران.
ت��ض��م��ن��ت اي���ض���ا ال���ت���ص���ري���ح���ات ال��ت��ي 
نفت قطر اكثر م��ن م��رة ان تكون ص��درت عن 
االمير دع��وة ال��ى ض��رورة االهتمام بالتنمية 
ومعاجلة  الفقر “بدالً من املبالغة في صفقات 

األسلحة، التي تزيد من التوتر في املنطقة«.
وج��اء كذلك في التصريحات التي تطرقت 
الى توترات بني قطر وادارة ترامب ان قطر تود 
املساهمة في حتقيق السالم “بني حماس  املمثل 
الشرعي للشعب الفلسطيني واسرائيل؛ بحكم 

التواصل املستمر مع الطرفني«.

 جهة غير معروفة
بعد وقت قصير على ظهور التقرير، اصبح 
من الصعب الدخول ال��ى موقع وكالة االنباء 
ال��ق��ط��ري��ة. وت��زام��ن ذل��ك م��ع ت��وق��ف ب��ث قناة 
اجل��زي��رة القطرية لفترة ف��ي دول االم���ارات 
العربية املتحدة وفي اململكة السعودية ايضا 

السباب لم تعرف طبيعتها.
والحقا صّرح سيف بن احمد ال ثاني مدير 
مكتب االتصال احلكومي في قطر بأن “موقع 
وكالة األنباء القطرية قد مت اختراقه من قبل  

جهة غير معروفة إلى اآلن«. 
وأض��اف في بيان أنه مت “اإلدالء بتصريح 
مغلوط” منسوب ألمير قطر، مشددا على ان “ما 
مت نشره ليس له أي أس��اس من الصحة، وأن 
اجلهات املختصة بدولة قطر ستباشر التحقيق 
في هذا األم��ر لبيان ومحاسبة كل من قام بهذا 

الفعل املشني«.
ف��ي م��ا ب��ع��د، نقلت اجل��زي��رة ع��ن “قنا” ان 
حسابها على تويتر تعرض ب��دوره للقرصنة، 
وذل��ك بعدما نشر هذا احلساب ان قطر قررت  
سحب سفرائها من دول عربية وإبعاد سفراء 

هذه الدول من اراضيها.
وقالت “قنا” بحسب ما نقلت عنها اجلزيرة 
ان “حسابنا على تويتر اخترق ومت نشر أخبار 

مفبركة ونعمل على استعادته«.
ونقلت قناة اجلزيرة عن مدير وكالة األنباء 

القطرية تأكيده ان “األمير متيم لم ُيلِق كلمة 
اليوم ونستغرب استمرار وسائل إعالم بعينها 
بتناقل التصريحات رغم البيان الواضح بأنها 

مفبركة«.
وك����ان ملفتا ان ب��ع��ض وس��ائ��ل االع���الم 
اخلليجية استمر في نشر التصريحات املنسوبة 
المير قطر وكذلك التغريدات املنشورة على  

حساب “قنا” حتى بعد ص��دور تأكيد قطري 
رس��م��ي ب��أن ه��ذه التصريحات والتغريدات 

مفبركة.
واستضافت قناة “االخبارية” السعودية 
محلال سياسيا وص��ف التصريحات بانها 
“مراهقة سياسية”. وكتبت صحيفة “مكة” 
السعودية “أمير قطر يتجاهل املصير العربي 

واخلليجي املشترك ويطعن اجليران بخنجر 
طهران«.

كما اشتعل تويتر بالتغريدات املناهضة لقطر 
والتغريدات املدافعة عنها.

وك��ان��ت ق��ط��ر اع��ل��ن��ت ال��س��ب��ت أن��ه��ا ضحية 
حملة إعالمية منظمة تتهمها ب”التعاطف” مع 
“االرهاب”، مؤكدة أن ما يقال هو “مغالطات  

وافتراءات عارية عن الصحة وخاطئة كليا«. 
وفي األسابيع األخيرة اتهمت قطر بتمويل 
االره��اب في مقاالت نشرها االع��الم األميركي. 
كما واجهت انتقادات إليوائها الرئيس  السابق 
للمكتب السياسي حلركة حماس خالد مشعل. 
ويشار ايضا الى ان حركة طالبان االفغانية 

افتتحت مكتبا في الدوحة عام 2013. 
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صورة ضوئية من البيان الذي نشرته وكالة األنباء القطرية

بعد نشر معلومات مغلوطة باسم أمير قطر

الدوحة حتقق في عملية اختراق وكالة أنبائها
»ال���ع���رب���ي���ة« و»س����ك����اي ن����ي����وز« ت���ه���اج���م���ان ق���ط���ر رغ�����م ن���ف���ي ال���دوح���ة

16 مدنيًا في غارات للتحالف الدولي غرب الرقة مقتل 
قتل 16 مدنياً بينهم خمسة اطفال اشقاء أمس ج��راء غارات 
للتحالف الدولي بقيادة اميركية على قرية حتت سيطرة اجلهاديني 
غرب مدينة الرقة في شمال سورية، وفق ما افاد املرصد السوري 

حلقوق االنسان.
وذكر مدير املرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس ان 
“16 مدنياً على االقل بينهم خمسة اطفال اشقاء مع والدتهم، قتلوا 
في وقت مبكر االربعاء جراء غارات للتحالف الدولي على قرية 

البارودة الواقعة على بعد نحو 15 كيلومتراً غرب مدينة الرقة” 
معقل اجلهاديني في سورية. وبحسب املرصد، فإن معظم القتلى 

هم من النازحني من ريف حمص الشرقي في وسط البالد.
وتتعرض مناطق سيطرة اجلهاديني في محافظة الرقة في 
الفترة االخيرة لغارات كثيفة من التحالف الدولي، دعماً لهجوم 
تشنه قوات سورية الدميوقراطية، ائتالف فصائل كردية وعربية، 

منذ نوفمبر لطرد اجلهاديني من معقلهم في مدينة الرقة.

ومنذ بدء الهجوم، متكنت تلك القوات من السيطرة على ريف 
الرقة الشرقي حيث باتت على بعد ثالثة كيلومترات من املدينة. 
وتتواجد من اجلهة الشمالية في اق��رب نقطة على بعد اربعة 
كيلومترات. ورغم هذا التقدم من جهتي الشمال والشرق، ال تزال 
قوات سورية الدميوقراطية على بعد أربعني كيلومترا عن مدينة 
الرقة من جهة الغرب فيما يسيطر اجلهاديون على كامل املنطقة 

الواقعة جنوب الرقة.

5 من اخلارجني عن القانون خالل العمليات في بلدة الدراز مقتل 

السعودية واإلمارات تدعمان إجراءات البحرين حلفظ األمن
أعلنت الرياض وابوظبي دعمهما للعملية 
ال��ت��ي نفذتها ق���وات االم���ن البحرينية في 
بلدة ال���دراز غ��رب املنامة أم��س وقتل فيها 
خمسة اشخاص، مؤكدتني ان أم��ن اململكة 
اخلليجية الصغيرة »ج��زء ال يتجزأ« من 

االمن اخلليجي.
ق��ال مصدر مسؤول ب���وزارة اخلارجية 
السعودية أن أمن واستقرار مملكة البحرين 
الشقيقة ج��زء ال يتجزأ من أم��ن واستقرار 

اململكة ودول مجلس التعاون اخلليجي.
وأكد املصدر في بيان أوردته وكالة األنباء 
السعودية )واس( أم��س ال��ث��الث��اء “دعم 
اململكة العربية السعودية لالجراءات التي 

تتخذها مملكة البحرين الشقيقة في سبيل 
احل��ف��اظ على أمنها واستقرارها وسالمة 
مواطنيها واملقيمني بها وآخرها اإلج��راءات 
التي اتخذتها األجهزة األمنية البحرينية 
في قرية ال��دراز بهدف حفظ األمن والنظام 
والتصدي لكافة احمل��اوالت اإلرهابية التي 

تهدف إلى زعزعته واملساس به«.
وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد 
اعلنت في وقت سابق اليوم القاء القبض على 
286 شخصا من املطلوبني واخلطرين أمنيا 

واحملكومني بقضايا ارهابية.
اعلنت وزارة الداخلية البحرينية اليوم 
االربعاء وفاة خمسة اشخاص “في صفوف 

اخلارجني عن القانون” واصابة 19 رجل 
امن من التابعني لها في االحداث التي وقعت 
ام��س ال��ث��الث��اء ف��ي ق��ري��ة )ال�����دراز( شمال 
العاصمة املنامة. وقالت الوزارة عبر املوقع 
االلكتروني التابع لها انه أثناء قيام قوات 
الشرطة بتأدية واجباتها بالعملية األمنية 
في قرية الدراز فوجئت مبقاومة من قبل عدد 
من اخلارجني عن القانون الذين استخدموا 
ال��ق��ن��اب��ل ال��ي��دوي��ة واألس���ي���اخ احل��دي��دي��ة 

واألسلحة البيضاء والفؤوس.
وأوض��ح��ت أن ذل��ك نتجت عنه إصابة 
19 من رج��ال األم��ن بإصابات مختلفة كما 
وقعت في صفوف اخل��ارج��ني عن القانون 

خمس حاالت وفاة جار التحقيق في أسبابها 
إضافة الى ثماني اصابات معربة عن اسفها 
لوقوع هؤالء الشباب ضحية لهذه األعمال 
التي يتم التحريض عليها من اخل��ارج. في 
االم��ارات، شددت وزارة اخلارجية في بيان 
على ان “أمن واستقرار البحرين الشقيقة 
يعد جزءا ال يتجزأ من أمن واستقرار دولة 
اإلمارات ودول مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية«. وأك��دت “رفض دول��ة اإلم��ارات 
وجود أي جيوب تدعم الفوضى واإلره��اب 
في البحرين املدعومة خارجيا و ترحيبها 
بإجراءات اململكة لبسط سلطة القانون على 

منطقة الدراز«.
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أكد أن القاهرة ال تتبع سياسة مزدوجة

السيسي ينفي اتهامات البشير  ملصر 
بدعم متمردي دارفور

نفى الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي بشدة 
أمس االتهامات التي وجهها نظيره السوداني عمر 
البشير للقاهرة بدعم متمردي دارفور قائال »نحن ال 

نفعل ذلك« و«ال نتبع سياسة مزدوجة«.
وك��ان البشير اعلن الثالثاء ام��ام قيادة اجليش 
في اخلرطوم ان قواته ضبطت عربات ومدرعات 
مصرية إثر املعارك االخيرة في اقليم دارفور )غرب( 
في نهاية االسبوع املاضي، مجددا اتهامه للقاهرة 

بدعم املتمردين في االقليم.
واك��د السيسي خ��الل مؤمتر صحافي مشترك 
مع نظيره النمساوي كريستيان كيرن الذي يزور 
القاهرة، “هناك اتهام مباشر ملصر بأنها تدعم 

الهجوم على السودان” مضيفا “نحن ال نفعل ذلك«.
وتابع “نحن مند يدما فقط للتعاون والبناء 
والتنمية ومصر ليس لها وجهني وال نتبع سياسة 

مزدوجة«.
وق��ال السيسي “نحن ندير سياسة شريفة في 
زمن عز فيه الشرف   ونحن دولة حتترم التزاماتها 

ولن تكون ابدا ذيال ألحد«.
وشهدت نهاية االسبوع املاضي اشتباكات بني 
القوات احلكومية وق��وات حترير السودان-جناح 
منى مناوي في شمال وش��رق إقليم دارف���ور، بعد 

أشهر من الهدوء.
وقال البشير الثالثاء “حاربنا )مع املصريني( منذ 
1967، وظللنا نحارب ملدة عشرين سنة ولم يدعمونا 
بطلقة. والذخائر التي اشتريناها منهم كانت فاسدة«.

وك��ان املتحدث باسم اجليش السوداني أحمد 

خليفه الشامي أعلن في بيان السبت ان ق��وات من 
احل��رك��ات املتمردة التي تقاتل احلكومة منذ عام 
2003 عبرت احلدود الى السودان من داخل دولتي 
ليبيا وجنوب ال��س��ودان، وان ال��ق��وات احلكومية 

تصدت لها “بشراسة«.
وفي 20  ابريل املاضي، توافق وزيرا خارجية مصر 
سامح شكري والسودان ابراهيم الغندور على عدم 
ايواء او دعم مجموعات معارضة حلكومتيهما خالل 

لقاء في اخلرطوم هدف الى تعزيز العالقات الثنائية.
واكد الغندور عقب اللقاء “اهمية تبادل املعلومات 
بني االجهزة االمنية املختصة من خالل االليات املتفق 
عليها لسد الثغرات وتعزيز الثقة بني تلك االجهزة 
وااللتزام بعدم ايواء اي من بلدينا الي عناصر ناشطة 
ومناوئة للبلد االخر خاصة تلك التي حتمل السالح«. 

وق��ال شكري “اكرر التزامنا العمل يدا بيد مع 
اشقائنا بالسودان من اجل دعم العالقات املميزة 

واملتجذرة بني شعبي وادي النيل«.
وشهدت العالقات بني اخلرطوم والقاهرة توترا 
في االشهر االخ��ي��رة، وه��دد الرئيس عمر البشير 
بان يحيل على االمم املتحدة خالفا مع مصر حول 
منطقتي حاليب وشالتني احلدوديتني متهما القاهرة 

بدعم معارضني سودانيني.
م��ن جهتها، اتهمت وس��ائ��ل االع���الم املصرية 
اخلرطوم مرارا بايواء عناصر في جماعة االخوان 
املسلمني التي تعتبرها القاهرة “ارهابية” منذ 
االطاحة بالرئيس االسالمي السابق محمد مرسي 

العام 2013.

أب���ع���دت ال��ش��رط��ة االس��رائ��ي��ل��ي��ة أم��س 
مجموعة من الناشطني اليهود املتطرفني عن 
باحات املسجد االقصى في القدس الشرقية 
احملتلة  بعد ان حاولوا الصالة هناك واعتقلت 
ثالثة من حراسه بحجة اعتدائهم على أفراد 

الشرطة.
وحاولت مجموعة من الناشطني اليهود 
املتطرفني الصالة في باحات االقصى مبناسبة 
م���رور خمسني ع��ام��ا على اح��ت��الل القدس 

الشرقية.
وق��ال��ت امل��ت��ح��دث��ة ب��اس��م ال��ش��رط��ة لوبا 
السمري في بيان ان مجموعة مؤلفة من “15 
يهوديا” بينهم قاصرون قامت “باالنحناء 
معا قاصدين الصالة” مشيرة الى ان قوات 
الشرطة منعتهم من االستمرار بذلك وقامت 

باخراجهم من املنطقة واحالتهم للتحقيق.
وم��ن جهته، ق��ال متحدث باسم االوق��اف 
االسالمية املسؤولة عن ادارة املسجد في بيان 
ان “شرطة االحتالل االسرائيلي اعتقلت ثالثة 

من حراس االقصى واصابت مجموعة” منهم.
واض���اف ان ذل��ك حصل “بعد أن قامت 
القوات اخلاصة والشرطة  باالعتداء عليهم 
داخل باحات االقصى بالقرب من احد االبواب 
عندما قام متطرف بإلقاء نفسه على األرض 
ومجموعة اخرى قامت باداء صلوات تلمودية 

بشكل جماعي«.
وفي شريط فيديو مصور انتشر عبر مواقع 
التواصل االجتماعي، تظهر مجموعة من افراد 
الشرطة االسرائيلية والقوات اخلاصة وهي 
تضرب حارسا من حراس املسجد، بينما ينقل 

اخر على حمالة وهو مصاب في رأسه.
وأض��اف املتحدث باسم االوق��اف “اغلقت 
الشرطة االسرائيلية باب املغاربة الذي يدخل 
منه ال���زوار االج��ان��ب واليهود ال��ى باحات 
االقصى، بعد ان  اقتحم باحات االقصى 968 

متطرفا” يهوديا.
وأكدت الناطقة باسم الشرطة اعتقال عدد 
من ح��رس املسجد موضحة انهم “حاولوا 

االعتداء” على مجموعة من اليهود الذين 
زاروا باحة املسجد االقصى “عندما غنوا 

النشيد” االسرائيلي.
وبحسب السمري، فأن احل��راس حاولوا 
اي��ض��ا االع���ت���داء ع��ل��ى اف����راد م��ن الشرطة 

االسرائيلية في املوقع.
واحلرم القدسي الذي يضم املسجد االقصى 
وقبة الصخرة، ه��و أول��ى القبلتني وثالث 

احلرمني الشريفني لدى املسلمني.
ويعتبر اليهود حائط املبكى )البراق عند 
املسلمني( الذي يقع اسفل باحة االقصى آخر 
بقايا املعبد اليهودي )الهيكل( ال��ذي دمره 
ال��روم��ان في العام 70 وه��و أق��دس األماكن 

لديهم.
وي��س��ت��غ��ل ي��ه��ود م��ت��ط��رف��ون سماح 
الشرطة االسرائيلية ب��دخ��ول السياح 
االجانب لزيارة االقصى عبر باب املغاربة 
الذي تسيطر عليه، للدخول الى املسجد 
االقصى ملمارسة شعائر دينية واملجاهرة 

بانهم ينوون بناء الهيكل مكانه.
ويحاول املتطرفون اليهود دوما اداء صالة 
وممارسة شعائر دينية االمر الذي يؤدي الى 

تدخل حراس االقصى ملنعهم من ذلك.
ونشرت الشرطة تعزيزات في ش��وارع 
املدينة أم��س بسبب االح��ت��ف��االت بالذكرى 
اخلمسني الحتالل القدس الشرقية والتي 
س��ت��ت��وج مب��س��ي��رة “رقص االعالم” التي 
سيشارك فيها االف من االسرائيليني املتطرفني 

والتي ستجوب شوارع املدينة.
واحتلت اسرائيل القدس الشرقية وأعلنت 
ضمها ف��ي خ��ط��وة ل��م يعترف بها املجتمع 
الدولي الذي يعتبر االستيطان االسرائيلي في 
كل االراضي احملتلة غير شرعي وفقا للقانون 

الدولي.
وتعتبر اسرائيل ان القدس بشطريها هي 
عاصمتها “االبدية واملوحدة” بينما يرغب 
الفلسطينيون بجعل القدس الشرقية احملتلة 

عاصمة دولتهم العتيدة.

تعيني وزير السكن اجلزائري 
رئيسا للوزراء خلفا لسالل

عني الرئيس اجلزائري عبد العزيز بوتفليقة أمس وزير السكن عبد 
املجيد تبون رئيسا للوزراء خلفا لعبد املالك سالل، بحسب ما أفاد بيان 

لرئاسة اجلمهورية.
وجاء في البيان”وفقا للمادة 91 الفقرة 5 من الدستور، عني رئيس 
اجلمهورية بعد استشارة األغلبية البرملانية السيد عبد املجيد تبون وزيرا 
أوال   وكلف أعضاء احلكومة املغادرة بتسيير الشؤون اجلارية لقطاعاتهم 

في انتظار تعيني احلكومة اجلديدة«.
وترأس عبد املالك سالل خمس حكومات منذ تعيينه في 2012 وشكل 
عدم تعيينه مجددا مفاجأة باعتبار انه قاد املشاورات مع االحزاب لتشكيل 

احلكومة اجلديدة.

3 من حراسه »االحتالل« تبعد عددا من املتطرفني عن األقصى وتعتقل 


