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رئيس الحكومة العراقية: لم ننفق دوالرا 
واحدا من األموال القطرية

بغداد/
ــزال تحتفظ بمئات  ــادي أن بالده ال ت ــي حيدر العب ــس الوزراء العراق ــد رئي أك
املاليني من الدوالرات التي أرسلتها قطر لإلفراج عن أفراد من األرسة الحاكمة 

القطرية املختطفني يف العراق.
ــار العبادي يف ترصيحات بثها التلفزيون الرسمي إىل أن األموال موجودة  وأش
يف املرصف املركزي يف بغداد، بانتظار اتخاذ قرار حول ما يجب القيام به، حيث 
ــزال يف صناديقها، وترشف  ــورو.. األموال ال ت ــق دوالر واحد، أو ي ــال: "لم ينف ق
ــاءا للتحقق  ــيل الحكومة القطرية ج ــا أن اثنني من ممث ــا لجنة"، موضح عليه

عندما أودعت تحت وصاية املرصف املركزي.
ــاف أن القرار املتعلق بكيفية الترصف يف األموال "له جانب سيايس وآخر  وأض

قانوني وسيتخذ وفقا للقانون العراقي".
ــط حقائب يف داخلها  ــي أعلن يف أبريل املايض ضب ــان رئيس الوزراء العراق وك
ــة هبطت يف بغداد،  ــنت طائرة خاصة قطري ــني من الدوالرات عىل م ــات املالي مئ
ــر الرهائن القطريني  ــاده أن هذه األموال جزء من اتفاق لتحري ــا عن اعتق معرب

دون علم بغداد.
ــك األموال وصل  ــق إىل أن جزءا من تل ــر صحافية يف وقت ساب ــارت تقاري وأش
ــة السعودية وحلفاؤها، وساهم يف قرارها  إىل إيران، مما أغضب اململكة العربي

بقطع العالقات الوثيقة مع الدوحة.
ــم أفراد العائلة  ــم 26 رهينة، بمن فيه ــاف الرهائن البالغ عدده ــان تم اختط وك
املالكة الحاكمة يف قطر، خالل رحلة صيد يف جنوب العراق عام 2015. ومن غري 
الواضح بعد كيف تم التفاوض بشأن إطالق رساحهم. ولم يعلن أحد مسؤوليته 

عن عمليات االختطاف التي وقعت بالقرب من منطقة حدودية سعودية.

تحالف واشنطن يرتكب 
مجزرة جديدة يف املوصل 

ارتكب ما يسمى ”التحالف الدويل“ الذي تقوده الواليات املتحدة 
األمريكية مجزرة جديدة بحق أهايل مدينة املوصل شمال العراق 

راح ضحيتها 20 شخصا معظمهم من األطفال والنساء.
ــف الدويل  ــة للتحال ــرة حربي ــة “ أن طائ ــادر عراقي ــرت مص وذك
ــني يف منطقة  ــة إىل منزل مكون من طابق ــت رضبة صاروخي وجه
البورصة غربي املوصل ما أسفر عن سقوط املنزل فوق 20 مدنيا 

كانوا فيه بينهم أطفال ونساء“.
ــة تنظيم  ــم محارب ــوده واشنطن بزع ــذي تق ــف ال ــان التحال وك
ــق الشهر الجاري بمقتل  ــش“ اإلرهابي قد أقر يف وقت ساب ”داع
ــي نفذها يف سورية  ــا جراء الرضبات الت ــا ال يقل عن 484 مدني م
ــام 2014م وهو رقم  ــه العسكرية ع ــالق عمليات ــراق منذ انط والع
ــب املنظمات الدولية أنه غري صحيح وأن عدد الضحايا  تؤكد أغل

يفوق ذلك بأضعاف.

مشاريع استيطانية لكيان االحتالل 
يه األكرب منذ ١٩٩٢م

ــيل افيغدور ليربمان أن كيانه املحتل قدم خالل العام  أقر وزير الحرب اإلرسائي
ــام 1992م وذلك يف  ــي األكرب منذ ع ــن املشاريع االستيطانية ه ــايل عدداً م الح
تأكيد جديد عىل إمعان كيان االحتالل اإلرسائييل يف انتهاك وتحدي القرارات 

الدولية ويف مصادرة املزيد من األرايض الفلسطينية.
ــه أمس للصحفيني: ”يف هذا  ــت وكالة الصحافة الفرنسية عن ليربمان قول ونقل
ــاء 8345 وحدة سكنية استيطانية يف الضفة الغربية  العام تم تقديم خطط لبن
بما يف ذلك خطط للبناء الفوري لـ 3066 منزال“ مضيفا إن ”األرقام يف النصف 

األول يف عام 2017م هي االعىل منذ عام 1992م“.
وكان كيان االحتالل اإلرسائييل قد قرر االسبوع املايض امليض قدما يف خطة بناء 
ــدة للمستوطنني يف الضفة الغربية  ــرث من ثالثة آالف وحدة استيطانية جدي أك
ــدات والبؤر االستيطانية  ــة. يشار إىل أن كيان االحتالل أقام آالف الوح املحتل
ــة الغربية يف ظل رفض الحكومات الصهيونية جميع الدعوات إليقاف  يف الضف
ــة املستوطنات وبأنها  ــان متحدية القرارات الدولية حول عدم رشعي االستيط
ــان جريمة حرب  ــرب االستيط ــايس الذي يعت ــا مليثاق روما األس ــل انتهاك تشك

وانتهاكا مبارشا للقانون الدويل واالتفاقيات الدولية.

ترامب يؤجل زيارته إىل بريطانيا
ــي  ــس األمريك ــة أن الرئي ــان الربيطاني ــة الغاردي ــت صحيف كشف
ــأ زيارته املزمعة اىل بريطانيا خوفا من خروج  دونالد ترامب أرج

احتجاجات واسعة مناهضة له.
ــوزراء الربيطانية  ــب أبلغ رئيسة ال ــت الصحيفة أن ترام وأوضح
ترييزا ماي يف اتصال هاتفي جرى بينهما انه ”ال يريد امليض قدما 
ــام وانه ال يرغب يف القدوم اىل لندن  ــارة ما لم يحظ بتأييد ع بالزي

يف حال كانت هناك احتجاجات واسعة النطاق ضده“.
ــب من االحتجاجات أدى  ــارت الصحيفة إىل أن تخوف ترام وأش

بطبيعة الحال إىل تعليق زيارته ىل لندن لبعض الوقت.
ــد سبعة ايام من  ــت ترامب اىل زيارة بريطانيا بع ــت ماي دع وكان
ــدة دون أن يتم تحديد  ــات املتح ــس للوالي ــم تنصيبه كرئي مراس

موعد دقيق لها.

حول العالمحول العالم
الكويت تواصل مساعي حل األزمة

قطر: الغاز مقابل فك الحصار وطهران ترسل مواد غذائية للدوحة

وثيقة تكشف تورط قطر يف تجهزي وإرسال 
١٨٠٠ إرهايب من ليبيا إىل العراق

عواصم/ وكاالت
ــة يوما بعد  ــارع االحداث الخليجي تتس
ــىل وسائل التواصل  ــوم، حيث انترشت ع ي
ــوك منشورات  ــرت وفيسب ــي توي االجتماع
ــدادات الغاز  ــارات بقطع ام ــة لإلم تحذيري

الذي تستورده من قطر.
ــورات: " الصرب بدأ  ــص املنش وجاء يف ن
ــل فك الحصار"، واعترب  ينفذ... الغاز مقاب
ــورات  املنش ــذه  ه أن  ــون  اماراتي ــردون  مغ
ــورد الغاز  ــة اىل االمارات كونها تست موجه

من قطر.
وقالت مصادر نقال عن السفري القطري 
ــارك املنصوري،  ــن مب ــان صقر ب يف باكست
ــات  ــه رضب ــل ستوج ــد ب ــر ستصم إن قط
ــاول العبث بأمنها  ــاً لكل من ح قوية قريب

الغذائي واالقتصادي والداخيل.
ــري حوايل االربعون  ويشكل الغاز القط
ــة االماراتية  ــة الكهربائي ــن الطاق ــة م باملئ

وسيشكل قطعه رضبة قوية لإلمارات.
ــل أسوأ  ــود الوساطة لح ــار جه ويف إط
خالف تشهده منطقة الخليج منذ سنوات 
ــدة  ــر مستع ــس إن قط ــت أم ــت الكوي قال
دول  ــل"  ومشاغ ــس  "لهواج ــاع  لالستم
ــت عالقاتها  ــي قطع ــة الت ــج العربي الخلي

الدبلوماسية واالقتصادية معها.
ــرص والبحرين  ــة وم ــت السعودي وقطع

ــوع  ــر األسب ــع قط ــات م ــارات العالق واإلم
املايض واتهمتها بدعم املتشددين وإيران. 

وتنفي الدوحة هذه االتهامات.
ــرق عائالت  ــالف السفر وف ــل الخ وعط
ــار االرتباك  ــات التجارية وأث ــع العالق وقط
ــوك والرشكات يف حني عمق  يف أوساط البن
ــرف الذين  ــني حلفاء كل ط ــات ب االنقسام
يقاتلون يف حروب ورصاعات سياسية من 

ليبيا إىل اليمن.
ــاء الكويتية عن وزير  ــت وكالة األنب نقل
ــاح خالد  ــي الشيخ صب ــة الكويت الخارجي
ــد  ــت تؤك ــه إن الكوي ــاح قول ــد الصب الحم
ــر لتفهم حقيقة  ــداد األشقاء يف قط "استع
ــم والتجاوب  ــل أشقائه ــس ومشاغ هواج
ــن  لألم ــزا  تعزي ــة  السامي ــي  املساع ــع  م

واالستقرار".
وقالت الكويت التي أبقت عىل عالقاتها 
ــدور الوسيط  ــت ب ــريا ما قام ــر وكث مع قط
لحل نزاعات يف املنطقة إنها ترغب يف حل 
الخالف "يف نطاق البيت الخليجي الواجد
ــة سابقة قامت  ــم تسفر جهود وساط ول
ــري الشيخ  ــث أجرى األم ــا الكويت، حي به
ــاح رحالت  ــر الصب ــد الجاب ــاح األحم صب
ــي والدوحة،  ــني الرياض وأبوظب مكوكية ب

عن تحقيق انفراجة فورية.
وكتب أنور قرقاش وزير الدولة اإلماراتي 

ــول  يق ــرت  توي ــىل  ع ــة  الخارجي ــؤون  للش
ــر مستعدة  ــت إن قط ــول الكوي ــىل ق ردا ع
لالستماع لهواجس جريانها قائال "هل هو 
بداية تغليب العقل والحكمة؟ أرجو ذلك".

ويف بداية األمر عرض الرئيس األمريكي 
ــة قطر وخصومها،  دونالد ترامب استضاف
ــات املتحدة،  ــاء الوالي ــم من حلف وجميعه
ــوم الجمعة  ــض لكنه قال ي ــت األبي يف البي
ــل اإلرهاب  ــن تموي ــخ م ــا تاري ــر له إن قط
ــد الضغوط  ــال للغاية وأي ــىل مستوى ع ع

الخليجية.
ــال لرويرتز إن  ــن دبلوماسيا قطريا ق لك

األزمة تعكس غياب القيادة األمريكية.
ــذي طلب عدم  ــاف الدبلومايس ال وأض
ــادة عىل الفشل  ــرش اسمه "هذه أكرب شه ن
ــي  يعط ــذا  وه ــج...  الخلي يف  ــي  األمريك
ــات املتحدة  ــاع بأن الوالي ــن االنطب اآلخري
ــر العالقات مع حلفائها  ال تعرف كيف تدي

وليست قادرة عىل ذلك".
ــة والبحرين  ــت السعودي والجمعة كثف
واإلمارات ومرص ضغوطها عىل قطر بوضع 
ــات واملنظمات الخريية  عرشات الشخصي
ــىل قائمة  ــني قطر ع ــط بينها وب ــي ترب الت

سوداء لإلرهاب.
ــاط املنظمات  ــب نش ــة تراق ــت جه ونف
ــات  املنظم ــون  تك أن  ــر  قط يف  ــة  الخريي

الخريية يف البالد تدعم اإلرهاب قائلة إنها 
تأسف لالتهامات.

ــت قطر  ــوات استطاع ــدى سن ــىل م وع
ــا 2.5 مليون نسمة  ــي يبلغ عدد سكانه الت
ــة بما يفوق  ــىل الساحة الدولي ــل ع التعام
ــا الطائلة من الغاز  وزنها باستغالل ثروته
ــارت غضب  ــوذ يف املنطقة وأث ــب نف يف كس
ــا  ودعمه ــردة  املتف ــا  بمواقفه ــن  الكثريي

للمتشددين.
ــن  م  %  80 ــورد  تست ــت  كان ــا  لكنه
ــن دول خليجية  ــة م ــا الغذائي احتياجاته
ــدول العالقات.  ــع هذه ال ــرب قبل أن تقط أك
ــران  ــع إي ــات اآلن م ــر محادث ــري قط وتج

وتركيا لتأمني إمدادات الغذاء واملياه.
ــران  طه إن  ــان  إيراني ــؤوالن  مس ــال  وق
ــة  محمل ــن  شح ــرات  طائ ــع  أرب ــت  أرسل
ــة إىل قطر وتخطط لتزويدها بمئة  باألغذي
ــا وسط  ــرض يومي ــه والخ ــن الفواك ــن م ط

مخاوف من نقص يف اإلمدادات.
وحذر مسؤولون بارزون من الدول التي 
ــىل خالف مع قطر من أن طلب املساعدة  ع

الخارجية قد يضعف فرص املصالحة.

كشفت وثيقة صادرة عن سفارة قطر يف العاصمة الليبية طرابلس عن 
قيام املشيخة القطرية بتجهيز وإرسال نحو 1800 إرهابي من شتى دول 
ــوف التنظيمات اإلرهابية  ــال إفريقيا لاللتحاق بصف املغرب العربي وشم

يف العراق.
ــدث باسم قيادة  ــس أن املتح ــوز العراقي أم ــع السومرية ني ــر موق وذك
ــار يف ترصيح تلفزيوني هذا  ــش الوطني الليبي أحمد املسماري أش الجي
ــوع إىل تمكن أجهزة األمن التابعة للجيش الليبي من الحصول عىل  األسب
ــذه الوثيقة معتربا أنها دليل عىل تورط مشيخة قطر يف دعم التنظيمات  ه

اإلرهابية.
ــري خليفة حفرت قد أكد الشهر  ــان قائد الجيش الوطني الليبي املش وك
املايض أن مشيخة قطر تدعم اإلرهاب يف بالده وأنها تقوم بتدريب عنارص 

من امليليشيات املسلحة يف ليبيا.
وحسب الوثيقة فإن السفارة القطرية سترشف عىل نقل 1800 إرهابي 
ــوا تدريباتهم يف معسكرات الزنتان وبنغازي والزاوية ومرصاتة  بعد أن أنه

يف ليبيا إىل العراق عىل ثالث دفعات عرب املوانئ الليبية إىل تركيا للوصول 
إىل العراق“.

ــن أن متزعم أحد  ــة ع ــادر أمنية ليبي ــت مص ــل كشف ــاق متص ويف سي
ــاج تمكن من نقل  ــا املدعو عبدالحكيم بلح ــات اإلرهابية يف ليبي التنظيم
أكرث من ثالثة آالف إرهابي بني سورية وليبيا منذ عام 2015م عرب األرايض 

الرتكية.
ــاج املقرب من قطر افتتح رشكة طريان خاصة  وقالت املصادر: إن ”بلح
ــا إىل اسطنبول الرتكية منذ  ــة الليبية لتبدأ رحالته ــه تحت اسم األجنح ب

سبتمرب 2015م لتصل إىل ثالث رحاالت أسبوعيا“.
ــرى دأبوا عىل  ــة أخ ــي وأنظم ــري والرتك ــني القط ــار إىل أن النظام يش
ــة والسيما يف  ــدول العربي ــن ال ــد م ــة يف العدي ــات اإلرهابي ــم التنظيم دع
ــري يف تمويل اإلرهابيني  ــراق وساهمت تلك األنظمة بشكل كب سورية والع
ــم اللوجستي  ــة إىل تقديم الدع ــم إعالميا إضاف ــم والرتويج له وتسليحه

والعسكري وإقامة معسكرات التدريب لهم.

ــد  ــي فري ــب األمريك ــد الكات أك
ــودي  السع ــني  النظام أن  ــا  زكري
والقطري وهابيان يتفقان يف دعم 
ــات اإلرهابية يف  ــل التنظيم وتموي
ــات  ــم الخالف ــا رغ ــة وغريه سوري
ــرت  ظه ــي  الت ــة  الجيوسياسي

بينهما مؤخرا.
ــوى والخالف  وتفاقم رصاع الق
عىل حجم األدوار والسيطرة عىل 
ــة بني ممالك  التنظيمات اإلرهابي
ــة  اآلون يف  ــج  الخلي ــات  ومشيخ
األخرية بلغ مرحلة قطع العالقات 
الدبلوماسية مع النظام القطري.

ــال نرشته  ــح زكريا يف مق وأوض
ــت  بوس ــن  واشنط ــة  صحيف
ــري  القط ــام  النظ أن  ــة  األمريكي
ــة“ كما فعل  ــم ”تيارات متطرف دع
النظام السعودي وكالهما قائمان 
ــي وفيهما دعاة  عىل الفكر الوهاب
ــا بدعم  ــا أنهما قام ــون كم متطرف
ــات اإلرهابية يف  وتسليح التنظيم

سورية وبلدان أخرى.
وأشار إىل أن الرئيس األمريكي 
ــب الذي انحاز بشكل  دونالد ترام

ــام السعودي بعد  واضح إىل النظ
للمنطقة ”أعطى  ــرية  زيارته األخ
ــرض  األخ ــوء  الض ــني  السعودي
ــة  الخارجي ــم  سياسته ــة  ملواصل
ــة“ معتربا أنه  الطائفية والعدواني
يف ”حال أرادت اإلدارة األامريكية 
يف  ــال  فع ــرار  االستق ــق  تحق أن 
منطقة الرشق األوسط فإن عليها 
ــوى جديدا وهذا  أن تجد ميزان ق
ــن أن يحصل برشوط  األمر ال يمك

سعودية“.

كاتب أمريكي: النظامان السعودي 
والقطري يدعمان التنظيمات اإلرهابية
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