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أميركا ترفع حظر األجهزة اإللكترونية على رحالت »طيران اإلمارات«
عواصم- وكاالت: أعلنت مجموعة »طيران االمارات« ان السلطات االميركية أعادت السماح بنقل الكمبيوترات 
احملمولة الى مقصورة الركاب على منت رحالتها املتجهة إلى الواليات املتحدة. وقال متحدث باسم »طيران 
االمارات« في بيان امس »مت رفع احلظر فورا عن حمل األجهزة اإللكترونية على رحالتها من مطار دبي الدولي 
إلى الواليات املتحدة«. واوضح ان القرار صدر بعدما قامت »طيران االمارات« العمالقة »بالتنسيق مع جميع 
اجلهات ذات العالقة بصناعة الطيران ومع السلطات احمللية لتنفيذ إجراءات أمنية مشددة وبروتوكوالت تلبي 
متطلبات إدارة األمن الداخلي األميركية واإلرشادات األمنية اجلديدة جلميع الرحالت املتجهة إلى الواليات 
املتحدة«.

وزير خارجية البحرين: قرار تعليق عضوية قطر سيصدر من مجلس التعاون الخليجي وحده

الدول األربع: املقاطعة ستستمر حتى تعدل الدوحة سياساتها
القاهــرة - وكاالت: أكــد 
البيــان الصادر عــن الدول 
العربية األربع املقاطعة لقطر 
امس اسفه جتاه الرد القطري، 

واصفا إياه بـ »السلبي«.
الســعودية  وأشــــادت 
واإلمارات والبحرين ومصر 
في بيان مشترك عقب اجتماع 
وزراء خارجيتها في القاهرة 
امــس بدور وجهود صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد الساعية لرأب الصدع 

اخلليجي.
الــدول األربــع  ودعــت 
قطر الــى االلتزام باملواثيق 
والقوانني الدولية، موضحة 
ان االجتماع املقبل سيعقد في 
البحرين، دون ذكر موعده.

وأعلنــت الدول املقاطعة 
أن الدوحة ردت ســلبا على 
قائمــة املطالب التي طرحت 
حلل األزمة، مشددة على أنه 
ال ميكن التسامح مع دورها 

التخريبي.
وتــا وزيــر اخلارجيــة 
املصري سامح شكري البيان 
املشترك خال مؤمتر صحافي 
عقــده مــع نظرائــه وزيــر 
خارجيــة الســعودية عادل 
الشــيخ  اجلبير، واإلمارات 
عبداهلل بن زايد، والبحرين 
الشــيخ خالــد بــن أحمد آل 

خليفة.
الــرد  ووصــف شــكري 
القطري علــى املطالب بأنه 
»ســلبي« مبا يعكس »عدم 
اجلدية« من جانب الدوحة.

وأوضح البيان أن اجتماع 
وزراء خارجية الدول االربع 
جاء للتشاور حول اجلهود 
اجلاريــة لوقــف دعــم قطر 
للتطرف واإلرهاب وتدخلها 
في الشؤون الداخلية للدول 
العربية والتهديدات املترتبة 
على السياسات القطرية على 
األمن القومي العربي والسلم 

واألمن الدوليني.
وبني انه مت التأكيد على ان 
موقف الدول املقاطعة يقوم 
على أهمية التزام باتفاقيات 
واملواثيق والقرارات الدولية 
واملبادئ املستقرة في مواثيق 
األمم املتحدة وجامعة الدول 
التعاون  العربية ومنظمــة 

اإلسامي واتفاقيات مكافحة 
اإلرهاب الدولي مع التشديد 

على املبادئ التالية:
االلتــزام مبكافحــة   - ١
التطــرف واإلرهــاب بكافة 
صورهما ومنع متويلهما أو 

توفير املاذات اآلمنة.
٢- إيقــاف كافــة أعمال 
التحريض وخطاب احلض 

على الكراهية أو العنف.
3 - االلتزام الكامل باتفاق 
الرياض لعام ٢٠١3 واالتفاق 
التكميلي وآلياته التنفيذية 
لعــام ٢٠١4 في إطار مجلس 
لــدول اخلليــج  التعــاون 

العربي.
بكافــة  االلتــزام   -  4
مخرجــات القمــة العربيــة 
اإلســامية األميركيــة التي 
عقدت في الرياض في مايو 

.٢٠١٧
5 - االمتناع عن التدخل 
في الشؤون الداخلية للدول 
ودعم الكيانات اخلارجة عن 

القانون.
٦ - مسؤولية كافة دول 
املجتمع الدولي في مواجهة 
كل أشكال التطرف واإلرهاب 
بوصفها متثل تهديدا للسلم 

واألمن الدوليني.

وجهوده حلل األزمة مع دولة 
قطر، وأعربت عن األسف ملا 
أظهره الرد السلبي الوارد من 
دولــة قطر من تهاون وعدم 
جديــة التعاطي مــع جذور 
املشــكلة وإعــادة النظر في 
السياسات واملمارسات مبا 
يعكس عدم استيعاب حلجم 

وخطورة املوقف.
وأكــدت علــى حرصهــا 
الكامل على أهمية العاقة بني 
العربية والتقدير  الشعوب 
القطري  العميــق للشــعب 
الشقيق، معربا عن األمل في 
أن تتغلــب احلكمــة وتتخذ 

دولة قطر القرار الصائب.
وشــددت الدول املقاطعة 
علــى أن الوقــت قــد حــان 
ليتحمــل املجتمــع الدولــي 
مســؤوليته لوضــع نهاية 
لدعم التطرف واإلرهاب وأنه 
لــم يعد مــكان ألي كيان أو 
جهة متورطة في ممارســة 
أو دعــم او متويل التطرف 
واإلرهاب في املجتمع الدولي 
أو كشريك في جهود التسوية 
السلمية لألزمات السياسية 

في املنطقة.
وفي سياق متصل، شدد 
وزيــر اخلارجيــة املصري 

وأكدت الدول األربع أن دعم 
التطرف واإلرهاب والتدخل 
في الشؤون الداخلية للدول 
العربية ليس قضية حتتمل 
املساومات والتسويف وأن 
املطالــب التــي قدمت لدولة 
قطــر جاءت في إطار ضمان 
الســتة  االلتــزام باملبــادئ 
املوضحة أعاه وحماية األمن 
القومي العربي وحفاظ السلم 
الدوليــني ومكافحة  واألمن 
التطــرف واإلرهاب وتوفير 
الظروف املائمــة للتوصل 
إلى تسوية سياسية ألزمات 
املنطقة والتي لم يعد ممكنا 
التسامح مع الدور التخريبي 
الذي تقوم دولة قطر فيها.

وشددت على أن التدابير 
املتخذة واملستمرة من قبلها 
هي نتيجة ملخالفة دولة قطر 
اللتزاماتها مبوجب القانون 
الدولي وتدخاتها املستمرة 
في شــؤون الــدول العربية 
ودعمهــا للتطرف واإلرهاب 
ومــا ترتــب علــى ذلــك من 

تهديدات ألمن املنطقة.
الــدول األربع  وتقدمــت 
بجزيــل الشــكر والتقديــر 
لصاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد على مساعيه 

سامح شكري على ضرورة 
عدم التهاون الدولي واحلسم 
في مواجهة حتديات اإلرهاب 

ورعاته.
وقال شكري »الرد الذي 
متــت موافاة الــدول األربع 
به هو رد في مجمله سلبي 
ويفتقــر إلــى أي مضمون 
وجنــد انه ال يضع أساســا 
لتراجــع دولــة قطــر عــن 
السياســات التــي تنتهجها 
أو تلبيــة املشــاغل التي مت 
طرحها حتــى اآلن جند أن 
هذا موقف ينم عن عدم إدراك 

خلطورة املوقف«.
مــن جهتــه، قــال وزير 
اخلارجية السعودي عادل 
اجلبيــر، ردا علــى ســؤال 
بشأن اإلجراءات املستقبلية 
جتــاه الدوحة، إن املقاطعة 
السياسية واالقتصادية لقطر 
ستستمر حتى تعدل األخيرة 
سياستها الى األفضل، مشيرا 
الى أن اخلطوات املقبلة سيتم 
اتخاذها في الوقت املناسب 
وبالتشاور فيما بيننا، مبينا 
أن الدول االربع لها كل احلق 
في اتخاذ ما تراه من اجراءات 
تتوافق مع القانون الدولي 

ووفقا لسيادتها.
وفيمــا يتعلــق باملوقف 
التركي واإليراني إزاء األزمة 
قال اجلبير »نأمل ونتمنى 
أن تستمر تركيا على احلياد 
في األزمة إيران هي الدولة 
األولى الراعية لإلرهاب في 

العالم«.
مــن جانبــه، أكــد وزير 
خارجية البحرين الشيخ خالد 
بن أحمد آل خليفة أن جماعة 
اإلخــوان املســلمني تعتبــر 
إرهابية بســبب ممارساتها 
التخريبيــة في دولنا، الفتا 
الى أن هذه اجلماعة استباحت 
دماء الشعب املصري ويجب 

محاسبتهم.
وقــال الوزير البحريني: 
إن قرار تعليق عضوية قطر 
في مجلس التعاون اخلليجي 
سيصدر من املجلس وحده.

بدوره، قال وزير خارجية 
اإلمارات الشيخ عبداهلل بن 
زايد: انه البد من جهد دولي 

جماعي ملكافحة اإلرهاب.

جانب من املؤمتر الصحافي لوزراء خارجية مصر والسعودية واإلمارات والبحرين في القاهرة أمس

اجتماع رؤساء مخابرات
الدول األربع بالقاهرة

طهران للدوحة: عليكم حفظ 
اجلميل لفتح أجوائنا لكم

»موديز« تخفض نظرتها املستقبلية 
لقطر من مستقرة إلى سلبية

»املركزي السعودي« يوقف التحويالت 
إلى قنوات »بي إن سبورت« القطرية

القاهرةـ  أ.ش.أ: ذكرت وكالة أنباء الشرق األوسط الرسمية نقال 
عن مصادر مطلعة، أنه مت عقد لقاء بني رؤساء أجهزة املخابرات 
في كل من مصر والسعودية واإلمارات والبحرين في القاهرة 
امس األول، وذلك عشية اجتماع وزراء خارجية الدول االربع في 

العاصمة املصرية للبحث في اخلطوات املستقبلية جتاه قطر.

عواصم- وكاالت: قال املدير التنفيذي للمطارات واملالحة 
اجلويــة اإليراني رحمت إله آبــادي: إن على الدوحة حفظ 
اجلميل إليران لفتح أجوائها أمام قطر. وأشــار آبادي في 
تصريح لوكالة أنباء »إيسنا« اإلصالحية مساء امس االول، 
إلــى أن إيران أرادت من فتح أجوائها أمام الطيران القطري 
التخفيف من عواقب املقاطعة التي فرضت عليها من الدول 
األربع. وأضاف: »طهران أبلغت الدوحة أنها تريد توســيع 
العالقــات معها دون حتقيق أي إيرادات مالية باســتخدام 
األجواء اإليرانية للخطوط اجلوية القطرية«. ودعا املسؤول 
اإليراني الدوحة إلى »عدم نسيان املوقف والدعم اإليراني 
منها حتى في حال متت تسوية األزمة مع الدول اخلليجية«.

األناضول: خفضت وكالة »موديــز« للتصنيف االئتماني، 
نظرتها املســتقبلية لقطر من مســتقرة إلى سلبية، فيما أبقت 
تصنيفها االئتماني بال تغييــر عند )Aa 3(. وأفادت الوكالة في 
تقريــر لها، صدر في وقت متأخر من مســاء امس االول، بأن 
السبب الرئيسي وراء تغيير نظرتها إلى االقتصاد القطري، جاء 
بســبب ارتفاع املخاطر املالية الناشئة عن النزاع القائم مع بني 
قطر ومجموعة من الدول، مبا في ذلك جيرانها مبجلس التعاون 
اخلليجي. ولفت التقرير إلى أن تأكيد التصنيف عند )Aa 3(، يأخذ 
فــي االعتبار عددا من نقاط القوة االئتمانية لقطر، وأن الوضع 
لصافي األصول في احلكومة القطرية ومستويات الثروة العالية 
»بشكل استثنائي«، سيواصل تقدمي دعم كبير للتصنيف السيادي 
في الوقت احلاضر. وتوقعت »موديز«، أن متتد فترة عدم اليقني 
حول اقتصاد قطر لعام 2018، »من غير احملتمل الوصول حلل 
سريع للنزاع القائم في األشهر القليلة املقبلة، ما يحمل مزيدا من 
املخاطر على أساسيات االئتمان السيادية والتي ستتأثر سلبا«.

الرياض - وكاالت: وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي 
»ســاما« )البنك املركزي( وجهت البنوك وشركة »أمريكان 
إكسبريس السعودية بعدم القيام بأي حتويالت مالية لصالح 
شبكة القنوات التلفزيونية الرياضية »بي.إن سبورت« القطرية.

ونقلت صحيفة »اجلزيرة« السعودية عن مصادر القول 
إنه تقرر إيقاف ومنع إجراء العمليات املالية بجميع وسائل 
الدفع املستخدمة، سواء كانت بطاقات ائتمانية أو بطاقات 
دفع أو حتويل أو أي وسيلة أخرى في اململكة، لقاء إصدار 
أو جتديد االشــتراك في تلك القنوات، مشيرة إلى أن هذا 
اإلجراء يشمل العمالء األفراد والوكالء املوزعني، حتى لو 
كان الدفع حلسابات غير مباشرة لتلك القنوات أو حسابات 
وسيطة، حيث شددت مؤسسة النقد على البنوك بضرورة 
معرفة الغرض من أي حتويل، ورصد أي عمليات حتويل لتلك 
القنوات وإبالغ اإلدارة العامة للرقابة على البنوك عن ذلك.
وتأتي هــذه اخلطوة تطبيقا لقرار الهيئة العامة لإلعالم 
املرئي واملسموع السعودية بإلغاء تراخيص قنوات »بي إن 
سبورت« في اململكة، ومنع إصدار أو جتديد االشتراك في 
القنوات التابعة لها، وذلك إثر قطع اململكة ومصر اإلمارات 
العربية والبحرين عالقاتها الديبلوماسية واالقتصادية مع قطر.

وزير خارجية قطر: 
احلوار هو السبيل حلل األزمة

عواصــم- وكاالت: دعــا وزير خارجية 
قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني 
الى احلوار حلــل االزمة بني باده وكل من 

السعودية واالمارات والبحرين ومصر. 
وقال آل ثاني في كلمة أمام معهد »تشاتام 
هاوس« البحثي الشهير في لندن قبيل اجتماع 
وزراء خارجية الــدول املقاطعة بالقاهرة، 
امــس: »نحن نرحب بأي جهود جدية حلل 
خافاتنــا مع جيراننا« إال أنه أكد »ال نقبل 
التدخل في شؤوننا«، مؤكدا ان حل األزمة 
الراهنة يجب أن يكون عن »طريق احلوار 

ال احلصار«.

واعتبر ان »احلصار الذي تفرضه الدول 
االربع على باده، يشــكل »عدوانا واضحا 
وإهانة«، منوها الى أن تكلفة الشحن ارتفعت 
إلى ١٠ أمثالها بسبب مقاطعة الدول االربع 

للدوحة.
وقــال آل ثاني إن هناك حاجة للتواصل 
مع الســعودية واالمارات ملعرفة شكاواها 

احلقيقية.
من جهة اخرى، اوضح ان الدوحة بحاجة 
الى عاقة صحية وبناءة مع طهران، مبينا 
ان »قطر وإيران ال بد أن تتعايشا معا«، الفتا 
إلى أنهما تشتركان في حقل للغاز الطبيعي.

كوريا الشمالية: لن نتخلى عن أسلحتنا النووية وتجاربنا الصاروخية ليست موضوعاً للتفاوض

واشنطن ترّد على »هدية« بيونغ يانغ.. مبناورات مع سيئول
عواصــم ـ وكاالت: أعلنت 
لــن  أنهــا  الشــمالية  كوريــا 
تتخلى عن أسلحتها النووية 
وســتواصل القيــام بتجارب 
صاروخية، وذلك غداة تهديد 
الرئيس األميركي دونالد ترامب 
باتخاذ اجراء آحادي ضدها بعد 
إطاقها صاروخا بالستيا جديدا 

نحو بحر اليابان.
وأعلن زعيم كوريا الشمالية 
كيم جونغ- أون أن التجربة 
الناجحة وغير املسبوقة التي 
أجرتها بــاده امس االول هي 
»هدية لألوغاد األميركيني« في 
عيد استقالهم، كما نقلت عنه 
وكالة األنباء الكورية الشمالية 

الرسمية.
وأفــادت الوكالــة بأن كيم 
وإثر إشــرافه شــخصيا على 
عملية إطاق الصاروخ قال: إن 
األوغاد األميركيني لن يكونوا 
مسرورين كثيرا بهذه الهدية 

التي أرسلت في ذكرى الرابع 
من يوليو. وتابعت: ان الزعيم 
الكوري الشمالي انفجر بعدها 
ضاحكا »قبــل أن يضيف أنه 

الشــمالية،  الرســمي لكوريا 
امس، تقريرا قــال إنه لزعيم 
البــاد كيم جونغ ـ أون أثناء 
مشاهدته التجربة الصاروخية 
إطــاق  وخــال  األخيــرة، 
الصاروخ يظهر على وجه كيم 
ابتســامة عريضة، متعهدا بـ 
»أال يتخلى أبدا عن األســلحة 
النووية واالســتمرار بإرسال 
طرود هدايا كبيرة وصغيرة 
إلــى اليانكيــز )األميركيــني( 
تتشكل من التجارب النووية 

والصواريخ«.
وفيمــا دعــت واشــنطن 
مجلــس االمــن الدولــي لعقد 
اجتماع طارئ ملناقشة التجارب 
الصاروخيــة لبيونــغ يانغ، 
أعلنت وزارة الدفاع األميركية 
»البنتاغــون« أنها مســتعدة 
للدفاع عــن الواليات املتحدة 
وحلفائها ضد التهديد املتزايد 

من كوريا الشمالية.

اجلنوبية اجلنــرال االميركي 
فينسنت بروكس من أن »اطاق 
صواريخ بالذخيرة احلية دليل 
على قدرتنا على تعديل خيارنا 
بحســب اوامر القادة احملليني 

للتحالف«.
مــن جهتهــا، حثــت بكني 
حليفتها كوريا الشمالية على 
عدم انتهاك قرارات مجلس األمن 
الدولي. وجدد املتحدث باســم 
اخلارجية الصينية قنغ شوانغ 
خال اإلفادة الصحافية اليومية 
الدعــوة إلــى الهــدوء وضبط 
النفــس. بــدوره، قــال وزيــر 
اخلارجية الروســي ســيرغي 
الڤروڤ: إن موســكو والصني 
تعارضــان أي محاولــة حلــل 
أزمة كوريا الشــمالية بالقوة 
أو من خال خنقها اقتصاديا. 
وتعليقا علــى تصاعد التوتر 
في شبه اجلزيرة الكورية بعد 
التجربة الصاروخية األخيرة 

يجــب علينا أن نرســل إليهم 
هدايا بني الفينة واألخرى كي 
نســاعدهم على التغلب على 
مللهــم«. ونشــر التلفزيــون 

وقالــت املتحدثــة باســم 
»البنتاغــون«، دانا وايت »ما 
زلنا على استعداد للدفاع عن 
أنفسنا وعن حلفائنا واستخدام 
املجموعة الكاملة من اإلمكانيات 
املتاحة ضد التهديد املتزايد من 

كوريا الشمالية«.
وفي السياق، أطلقت القوات 
االميركية والكورية اجلنوبية 
امس، صواريخ باليستية خال 
مناورات حتاكي هجوما على 
كوريا الشــمالية، في »رسالة 
حتذيــر قويــة« الــى النظام 
الشيوعي الذي اطلق صاروخا 
عابرا في أول جتربة من نوعها.
اركان  وأوضحت رئاســة 
القــوات الكوريــة اجلنوبيــة 
ان التدريبــات »اثبتت القدرة 
على توجيه ضربة محددة بدقة 
إلــى القيادة العامة للعدو في 
الطــوارئ«. وحذر قائد  حال 
القوات االميركيــة في كوريا 

التي أجرتها بيونغ يانغ، قال 
الڤــروڤ في مؤمتــر صحافي 
امــس »إن مهمة نزع الســاح 
النــووي مــن شــبه اجلزيرة 
الكوريــة بأكملهــا ال ميكــن 
ويجــب أال تســتخدم كذريعة 
حملــاوالت تغييــر النظام في 
كوريا الشمالية. هذا هو موقفنا 
املشترك«. وفي سياق متصل، 
دعــا الكرملني إلى االبتعاد عن 
اخلطوات احلادة التي قد تؤدي 
إلى التصعيد بشــأن املشــكلة 
وقــال  الشــمالية.  الكوريــة 
املتحدث الصحافي للرئاســة 
الروســية دمييتري بيسكوف 
»إن روسيا والصني لم تقدما إلى 
الواليات املتحدة بعد خطتهما 
املشتركة لتسوية الوضع في 
شبه اجلزيرة الكورية«. وأضاف 
»أن هذه اخلطة تبلورت أمس 
االول فقط بني وزارتي اخلارجية 

الروسية والصينية«.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ ـ أون معانقا أحد جنراالته عقب اإلطالق الناجح للصاروخ الباليستي أول من أمس )أ.ف.پ(

ترامب بحث هاتفيًا مع السيسي سبل وقف متويل اإلرهاب
واشنطن ـ القاهرة - رويترز: قال البيت 
األبيــض إن الرئيس األميركي دونالد ترامب 
دعا للتوصل إلى حل لألزمة الديبلوماســية 
مع قطر في اتصال هاتفي بالرئيس املصري 
عبد الفتاح السيسي امس وناقش معه أيضا 

التهديد اخلاص بكوريا الشمالية.
وتابع البيت األبيض في بيان أن ترامب أكد 
مجددا على حاجــة كل الدول »لوقف متويل 

اإلرهاب«.
وقالت الرئاسة املصرية في بيان إن السيسي 
بحث مع ترامب »املوقف املصري ـ اخلليجي 

إزاء قطر«.
التشــديد علــى ضرورة  وأضافت »مت 
التصــدي لإلرهاب، ووقف  مواصلة جهود 

متويله، وتقويض األساس األيديولوجي للفكر 
لإلرهابي«.

وتابــع البيان »أكد الرئيــس ترامب دعم 
الواليات املتحدة الكامل ملصر في حربها ضد 
اإلرهاب«. مؤكدا »توافق رؤى الرئيسني حول 
سبل التعامل مع األزمات اإلقليمية الراهنة في 

منطقة الشرق األوسط«.
وعلى صعيد منفصل، قال البيت األبيض 
إن ترامب ناقش أيضا مع السيســي التهديد 

النووي الذي تشكله كوريا الشمالية.
وأضاف »أكد )ترامب( على حاجة كل الدول 
للتطبيق الكامل لقرارات مجلس األمن بشأن 
كوريا الشمالية... ووقف إمداد كوريا الشمالية 

بأي مزايا اقتصادية أو عسكرية«.

اجلبير: لنا احلق 
السيادي في اتخاذ 
إجراءات ضد قطر 

وفقًا للقانون الدولي

شكري: ال تسامح 
أو تهاون مع الدور 

التخريبي لقطر

عبداهلل بن زايد: 
ال بد من جهد 
جماعي دولي 

ملكافحة اإلرهاب


