
أعلن النائب العام المصري المستشار 
هشام بركات، أنه تلقى إخطارًا من الشرطة 
الجنائية الدولية "اإلنتربول الدولى" يفيد 
بإلقاء القبض على القياديين الهاربين 
بجماعة اإلخوان في مصر، الدكتور أكرم 
الشاعر، عضو مجلس الشعب السابق، 
ا لقرارات الضبط 

ً
ومحمد القابوطى، نفاذ

واإلحضار الصادرة بحقهما. 
موضحًا أن إخطار الشرطة الجنائية 
الدولية تضمن إلقاء القبض على القيادى 
أك���رم الشاعر داخ���ل أراض���ى المملكة 
القيادى  السعودية، وضبط  العربية 
محمد القابوطى داخل أراضى دولة الكويت 
الشقيقة.. والمتهمان صادر بحقهما قرار 
بالضبط واإلحضار، على ذمة القضية رقم 

367 ل�سنة 2014م جنايات -بورسعيد، 
لقيامهما بالتحريض على أحداث العنف 
واإلره�����اب ال��ت��ى وق��ع��ت ف��ى محافظة 
بورسعيد وتم اقتحام قسم شرطة العرب 

فى أعقابها.

> تعهدت حركة »تحرير قطر« بإسقاط نظام 
تميم بن حمد في 30 مارس الجاري.. وأنباء حول 
قيام »تميم« بعمل تغييرات في دوائ��ر بعض 

المقربين حوله بناء على نصيحة أجنبية..
وأحاديث خليجية بأن نيران تستعر في المنطقة 

تدعمها وتقف وراءها الدوحة..
أوساط خليجية وصفت قرار سحب السفراء من 
قطر بأنه تعبير واضح عن نفاد صبر السعودية 

واإلمارات والبحرين من ممارسات أمراء الدوحة.
وأشارت إلى أن األيام الماضية شهدت تسريبات 
إعالمية تتحدث عن ن��ار سياسية مشتعلة في 
الخليج، واتهمت المصادر قطر بالعمل على تهديد 
االستقرار السياسي واألمني لدول الخليج عبر تقديم 
الدعم المالي واللوجيستي لجماعة اإلخوان والحوثيين 
في اليمن التي تتمركز على مشارف الحدود مع 
السعودية.. إضافة إلى استقطاب ودعم الرموز 
اإلخوانية في السعودية، والتي صنفتها المملكة- 
بحسب األمر الملكي األخير- جماعة إرهابية، على 
غرار حظرها في مصر، ومع ذلك دأبت قطر على 
تقديم العون لهؤالء االشخاص الذين يهددون وحدة 

وأمن السعودية واإلمارات والبحرين.

منابر معادية
وذكرت مصادر إعالمية خليجية ان المال القطري 
يهدد أمن المنطقة ككل من خالل دعم جبهة النصرة 
التابعة لتنظيم القاعدة في سوريا، ونشاطات 

االخ��وان ضد الدولة المصرية مما يمثل مصدر 
تهديد لدول الخليج، كما اتسمت قطر بعالقات 

صداقة وشراكة مع إسرائىل.
كما يتحدث المحللون الخليجيون أيضًا أن الدعم 
القطري لإلعالم المعادي للسعودية واإلم��ارات 
بتحويل مؤسسات قطرية إلى منابر تهاجمها خاصة 
فيما يخص الوضع في مصر، واغدقت األموال على 
الرموز التي تعارض نظام الحكم في هذه الدول، 
كما انها وظفت المال السياسي وشركات العالقات 
العامة في الواليات المتحدة والغرب للنيل من 
مصالح السعودية واإلم��ارات، والعمل على كل ما 

يضر بمصالح جيرانها.
وت��رى تلك األوس��اط ان ب��وادر الخالف الخليجي 
ظهرت منذ ستة اشهر، حينما ت��رأس الشيخ 
صباح األحمد- بصفة الكويت رئيس الدورة الحالية 
لمجلس التعاون الخليجي- اجتماعًا مع العاهل 
السعودي الملك عبدالله وأمير قطر الشيخ تميم، 
لمناقشة التزام قطر مبادئ مجلس التعاون، لكن 

قطر لم تلتزم أيضًا آنذاك.

الفوضى الخالقة!!
كما ترددت في اآلونة األخيرة بالبجرين أحاديث 
صحافية حول اتخاذ خطوات تصعيدية من جانب 

الدول الثالث تجاه قطر.
وق��ال��ت م��ص��ادر خليجية: ان هناك الكثير من 
المنظمات الدولية ذات النهج المعادي للبحرين 
موجودة اآلن في الدوحة، مثل منظمة »أكاديمية 
عنى بالتدريب حول إثارة الفوضى 

ُ
التغيير« التي ت

الخالقة وهي موجودة في الدوحة ويترأسها هشام 
مرسي زوج بنت الشيخ يوسف القرضاوي، وهو في حد 

ذاته نوع من أنواع التدخل السافر في الشأن البحريني.
وق��ال��ت: إن السلطات البحرينية تتحدث مع 
 أن 

ّ
السلطات القطرية حول تلك المنظمات إال

الجانب القطري لم يتخذ أي إجراءات إزاء ذلك.
وصعد مسؤولون إماراتيون من وتيرة االنتقادات 
الموجهة إلى الشيخ يوسف القرضاوي بعد مواقفه 
األخيرة المناهضة للسياسة اإلماراتية.. وقال 
القرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في االمارات 
في تغريدة له في موقع »تويتر«: من المعيب ان 
نترك القرضاوي يستمر في اساءته لإلمارات وإلى 

الروابط والعالقات في الخليج العربي.

ويتوقع خبراء أن تقوم المملكة العربية السعودية بفرض 
عقوبات على قطر قد تشمل قيودًا مفروضة على المجال 

الجوي والحدود البرية وغيرها من 
العقوبات إن لم يسارع أمير قطر 
بالعمل على إيجاد حلول لتخفيف 

حدة التوتر بينه وبين دول الخليج.
وفي الوقت الذي يرى فيه محللون 
أن أمير قطر يواجه أول وأكبر تحِدٍ 
له، فإن من المفترض ان يكون الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني أميرًا توافقيًا 
وأكثر مرونة عندما يصبح أصغر 

حاكم في أغنى إمارات الخليج.
إن س��ح��ب ث���الث دول خليجية 

سفراءها من قطر جاء لعدم استجابتها لمطالب جيرانها، 
وذل��ك يعني ان قطر رفضت إنهاء دعمها للجماعات 
اإلسالمية في المنطقة وخاصة جماعة »اإلخ��وان« التي 
تسعى إلى العبث في المنطقة ومنها دول الخليج التي ادركت 

خطرها مبكرًا.
ولم تكن هذه هي المرة األولى التي تصطدم بها قطر 
م��ع جيرانها ول��ن تكون األخ��ي��رة، 
فلقد بدأت عداءها لها منذ سنوات 
طويلة مع اط��الق »قناة الجزيرة« 
لإلسالميين  منبرًا  وظفتها  لتي  ا
المتشددين خاصة جماعة اإلخوان 
لمناصبة العداء ضد الدول العربية 
وف��ي مقدمتها دول الخليج وعلى 
العربية  المملكة  الخصوص منها 
السعودية ودولة اإلمارات العربية 

المتحدة.
وت��ف��اق��م��ت االن��ق��س��ام��ات التي 
شهدتها دول الخليج بعد السياسة المعلنة لقطر تجاهها، 
لكنها تعظمت أكثر وظهرت على السطح بوضوح بعد 
االطاحة بالرئيس اإلخواني محمد مرسي بعد عام من حكم 
مصر والذي جاء بعد وقت قصير من تولي الشيخ تميم بن 

حمد سدة الحكم في قطر.
ودرجت دولة قطر في سياستها العدائية للدول الخليجية 
والعربية عبر دعم جماعة »اإلخ��وان« على توفير موطن 
ومالذ للزعيم الروحي لجماعة اإلخوان يوسف القرضاوي 
الذي تخصص خاصة في الفترة األخيرة بتوجيه االنتقادات 

واإلساءة لدول الخليج المجاورة.
أزمة وعقوبات:

وهددت المملكة السعودية بفرض عقوبات على قطر 
منها فرض حصار عن طريق البر والبحر في حال استمرار 
عالقاتها بجماعة »االخوان« واغالق فروع مركزي »خلية 
......« و»بروكنجز الدوحة للتحليالت السياسية« التابعين 

للواليات المتحدة األمريكية.
وكشفت صحيفة »هفنجتون بوست« األمريكية في تقرير 
لها ان التهديدات السعودية أدلى بها وزير الخارجية 
سعود الفيصل في اجتماع وزراء الخارجية لمجلس التعاون 
الخليجي األخير، وأوضحت ان طلب السعودية بإغالق اثنين 
من فروع المراكز األمريكية المرموقة في قطر قد يصيب 

»إرباك شديد« خاصة وان  الرئىس األمريكي باراك أوباما ب�
األخير سيقوم بزيارة الرياض نهاية الشهر الجاري.

من جانبه أكد المتحدث باسم حركة »اخوان بال عنف« 
وأحد مؤسسيها حسين عبدالرحمن في حوار مع صحيفة 
»العرب« اللندنية وجود بوادر أزمة بين جماعة االخوان 

وقطر.
وأضاف عبدالرحمن: أن حركته رصدت تهديدات الدوحة 
للتنظيم الدولي لالخوان بتقليص الدعم المالي المقدم 
له، ومطالبتها بالتوصل إلى صيغة توافقية مع الحكومة 
 عن تعليمات غير مباشرة لقناة »الجزيرة« 

ً
المصرية، فضال

بتخفيف حدة الهجوم على مصر.

حراك عربي
وتداولت وسائل إعالم خليجية عن مصادر مطلعة داخل 
التنظيم الدولي لجماعة االخوان المسلمين، ان التنظيم 
يدرس اآلن السبل العملية للرد على قرار السعودية األخير 
الخاص باعتبار الجماعة تنظيمًا إرهابيًا ضمن قائمة تضم 

عددًا من الجماعات والتنظيمات األخرى.
ونقلت عنه ال��ق��ول ب��أن هناك العديد م��ن الخطوات 
التصعيدية المرتقبة من قبل دول عربية في خضم الحراك 
العربي الشامل ضد تنظيم االخوان المسلمين في المنطقة، 
وهو الحراك الذي بدأ بأحكام قضائية ضد عناصر اخوانية 
في عدد من البلدان العربية، ثم قرار السعودية واإلمارات 

والبحرين بسحب سفرائها من دولة قطر.
وكشف ان التنظيم الدولي لإلخوان يتوقع قرارات تقوم بها 
دول عربية اخرى من أبرزها اعالن جماعة االخوان تنظيمًا 
إرهابيًا على غرار القرار السعودي، التضييق على الدول 
 عن اعالن حركة »حماس« الفلسطينية 

ً
الداعمة له، فضال

تنظيمًا إرهابيًا أيضًا.
وأشار المصدر إلى أن االجتماع المقبل للتنظيم الدولي 
لجماعة االخوان سيعقد في أواخر الشهر الجاري بحضور 
مسؤولين من دولة قطر، ومن المقرر أن يناقش الخطوات 
العملية للرد على القرار السعودي والتوقعات بقرارات 

مماثلة من دول عربية اخرى.

قضايا
 دولية
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دول الخليج تفرض عقوبات جديدة على قطر

> قال الكاتب الصحفي المصري عماد الدين 
حسين رئيس تحرير جريدة »الشروق« 
 عن مصدر دبلوماسي خليجي حضر 

ً
نقال

اجتماعات وزراء الخارجية العرب: إن هناك وثائق 
مؤكدة وصلت للسعودية تفيد بأن أجهزة أمنية 

قطرية شجعت معمر القذافي على محاولة اغتيال 
بن  لله  الملك عبدا الشريفين  الحرمين  خ��ادم 
عبدالعزيز عندما كان وليًا للعهد، وأن هذا أحد 
االسباب التي دفعت الرياض إلى سحب سفيرها من 

الدوحة.

وأض��اف حسين خ��الل لقائه مع االعالمي جمال 
الكشكي على »قناة التحرير« مساء الجمعة.. إن 
المملكة العربية السعودية تدرس حاليًا بدء المرحلة 
الثانية من فرض عقوبات ضد قطر قد تصل الى غلق 

المعابر الحدودية وحظر في المجال الجوي.

طالب مؤسس تيار االستقالل رئيس وف��د القوى 
السياسية المصرية احمد فضالي خالل لقائه االسبوع 
الماضي  مع مدير مقر األمم المتحدة في جنيف مساعد 
األمين العام لالمم المتحدة بضرورة دعم المنظمة 
الدولية للجهود المصرية الرامية الى مكافحة االرهاب. 

كما طالب أن تتبنى منظمة االمم المتحدة طلب "تيار 
االستقالل" الذى يمثله 32 حزبا سياسيا فى مصر بإدراج 

جماعة االخوان على قوائم المنظمات االرهابية. 
واكد  للمسئول الدولي انه سيوافي مكتب األمين العام 
لألمم المتحدة بكافة الوثائق واألدلة المؤيدة إلرتكاب 
جماعة اإلخ��وان ومؤيديهم بما وصفه ب� "جرائم ضد 

االنسانية".

قطر حرضت على اغتيال العاهل السعودي

مطالبة األمم المتحدة 
بإدراج اإلخوان 

كمنظمة إرهابية 

 ❞ قطر وظفت شركات 
دولية للنيل من مصالح 

السعودية واإلمارات والبحرين

 ❞ تأييد عربي 
لقرار السعودية 

بتصنيف »اإلخوان« 
تنظيمًا إرهابيًا

 ❞ الكشف عن 
مراكز أمريكية 

مشبوهة في الدوحة 
يربك أوباما قبل 

زيارته للرياض

حركة »تحرير قطر« تتحرك إلسقاط نظام »تميم«

الدوحة تواصل استهداف أمن واستقرار الخليج

> ُبعي��د الخط��وة الجريئ��ة الت��ي قام��ت به��ا كل من  

الس��عودية واإلمارات والبحرين بسحب سفرائها من 

الدوحة، اعلنت الدول الثالث أنها ستتخذ إجراءات أشد حزمًا 

وعقوب��ات ضد دولة قطر في ح��ال لم تذعن لمطالبها بالكف 

ع��ن التدخ��ل في ش��ؤونها الداخلي��ة ودعم وتألي��ب جماعة 

»اإلخوان« عليها..

هددت بإجراءات أشد حزمًا في حال تعنت الدوحة

المخابرات الروسية تكشف عن 
مخطط الغتيال السيسي

ذكرت المخابرات الروسية أنها حصلت على تسريبات قدمتها إلى نظيرتها 
ب��وج��ود اتفاق  المصرية تفيد 
بين مخابرات دولة عظمى وبين 
جماعة »اإلخ���وان« على اغتيال 
المشير عبدالفتاح السيسي، وزير 
الدفاع، وبعض قيادات الجيش 
في يوٍم واحد، عن طريق صواريخ 
تستهدف محل إقامتهم التي تّم 

تحديدها باألقمار الصناعية. 
وأوض��ح��ت صحيفة »ال��ب��ي��ان« 
اإلماراتية في عددها األرب��ع��اء، 
أن »اإلخ����وان« تخطط الغتيال 
حه 

ّ
»السيسي« مع قرب إعالن ترش

للرئاسة، سعيًا لنسف االستقرار 
وعرقلة المسار الديمقراطي الذي 
تجّره عربة خريطة الطريق وللثأر 

من رموز »ثورة 30 يونيو«. 
ه »قد تم تسليم قيادات اإلخوان قائمة تفصيلية بالعناوين وخرائط 

ّ
مشيرة الى أن

تحّدد إقامة قيادات الجيش، وتّم العثور على نسخة من هذه القوائم مع عناصر تم 
القبض عليها في سيناء وبحوزتهم صواريخ مخّصصة لهذا الغرض«. 

ل في سعيهم لتفويت الفرصة 
ّ
وأشارت إلى أّن »اإلخوان يعدون لمؤامرة كبرى، تتمث

على السيسي للوصول للحكم بأي طريقة كانت و»في حال فشل االخوان من اغتيال 
السيسي فإنهم سيسعون إلى تقديمه للمحاكم الدولية، إذ تّم االتفاق على ميزانية 
تزيد على مليون دوالر لالستعانة بمكاتب محاماة دولية، لتحريك دعاوى قضائية 

ضده في المحكمة الجنائية الدولية«. 

»مفتي االخوان« يشّبه ما يحدث 
للجماعة بقصص األنبياء والرسل

> طالب الدكتور عبدالرحمن البر- عضو مكتب إرشاد 
»مفتي الجماعة«- أنصار الجماعة  االخوان بمصر والمعروف ب�
أن يلتزموا الصبر الجميل والسلمية والوحدة والثقة الكاملة 

في نصر الله.
وشبه »مفتي الجماعة«- في 
رسالة له نشرها الموقع الرسمي 
لالخوان- ما تمر به الجماعة في 
ال��وق��ت الحالي بما ك��ان يحدث 
للرسل واألنبياء، داعيًا أعضاء 
»االخ���وان« إل��ى أن يستمروا في 
التظاهر وال يتوقفوا حتى تتحقق 
أهدافهم، زاعمًا أن تحقيق هذه 

األهداف قريب.

ضبط قياديين إخوانيين  
بالسعودية والكويت

> أعلن رئيس الحكومة 
التركية رج��ب طيب 
اردوغان أن الفتى البالغ 
من العمر 15 عامًا الذي 
متأثرًا  ء  لثالثا ا توفي 
بجروح في التظاهرات 
االحتجاجية في يونيو 
الماضي ك��ان »عنصرًا 
تخريبيًا يعمل لحساب 

تنظيم ارهابي«.
وق���ال اردوغ�����ان في 

اجتماع انتخابي: »عائلته تقول إنه 
خرج لشراء الخبز، هذا األمر ال يتفق 

مع الواقع«.

وك��ان الصبي بركين 
ل��وان ال��ذي أصيب في 
الرأس جراء إلقاء قنبلة 
غاز مسيل للدموع من 
قبل أف���راد األم���ن في 
غيبوبة ل��م��دة 269 
ي��وم��ًا قبل أن يتوفى 

الثالثاء.
وشدد رئيس الوزراء 
ع��ل��ى أن ال��ف��ت��ى ال��ذي 
ت��ح��ول إل��ى رم��ز لقمع 
التظاهرات في تركيا عضو في تنظيم 
ارهابي وأن الشرطة لم تكن تعرف أن 

عمره 15 عامًا!!

ى 
َّ

اردوغان يصف الطفل المتوف
»المخرب«!! في احتجاجات تركيا ب�


