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هددت ب�سحب الثقة من حكومة الوفاق الفل�سطينية

حما�س تدعو �إلى انتخابات عامة
هددت حركة حماس أمس ،بسحب
الثقة من حكومة الوفاق الفلسطينية
التي وصفتها بالضعيفة ،داعية في
الوقت ذاته إلى إجراء انتخابات عامة
عاجلة.
وق��ال النائب عن الحركة وعضو
مكتبها السياسي خليل الحية في
تصريح صحافي إن «الحل األمثل
للحالة الفلسطينية هو الذهاب إلى
انتخابات عامة رئاسية وتشريعية
ومجلس وطني (لمنظمة التحرير
الفلسطينية)».

وات��ه��م ال��ح��ي��ة رئ��ي��س السلطة
الفلسطينية محمود عباس وحركة
فتح التي يترأسها بممارسة «حالة
من التعطيل المتعمد للحكومة بهدف
منعها من ممارسة أعمالها في قطاع
غزة».
وق��ال بهذا الصدد إن عباس «لم
يعط الحكومة الغطاء السياسي
ال��م��ط��ل��وب وه���ي ح��ك��وم��ة ضعيفة
باألساس وتشارك مع األمم المتحدة
و«إسرائيل» في تأخير إعادة اإلعمار
في القطاع».

وص����رح ال��ح��ي��ة ب��أن��ه ف��ي ح��ال
«واصل عباس إعاقة» استئناف عمل
المجلس التشريعي بعد منتصف
الشهر ال��ج��اري« :ف��إن لدينا الكثير
من البدائل سنشرع بها وعلى رأسها
م��م��ارس��ة المجلس لعقد جلساته
الطبيعية وم��ح��اس��ب��ة الحكومة
القائمة» .واعتبر أنه «من حقنا منح
الثقة للحكومة من عدمه وحقنا أن
نحاسبها ونراقبها وننزع الثقة عنها
بالبعد الوطني ،فهناك مظلة وطنية
أعطيت للحكومة للعمل».

خالفات بين قادة العدو
الأمنيين والع�سكريين �إلى العلن
كشف مصدر حكومي صهيوني أن رئيس وزراء
العدو بنيامين نتنياهو دعا في إنذار نادر قائد الجيش
ورئيس جهاز األمن الداخلي إلى الكف فورا ً عن إخراج
خالفاتهما إلى العلن.
ويتعلق الخالف بين رئيس األركان بيني غانتس
ومدير الشين بت يورام كوهين بالعدوان على غزة هذا
الصيف .إال أنه خرج إلى العلن في أوج المواجهات في
القدس المحتلة والضفة الغربية.
وقالت حكومة العدو إن نتنياهو أمر خالل اجتماع
عقده أول م��ن أم��س األرب��ع��اء م��ع غانتس وكوهين
بحضور وزير الدفاع موشي يعالون «بالوقف الفوري
للتسوية في العلن للقضايا التي يجب أن ُتح ّل بين
أجهزة األم��ن» .وأضافت أن نتنياهو «ذكر محادثيه
بمسؤوليتهما الوطنية» بضمان أم��ن الصهاينة
«والتعاون بشكل كامل لهذه الغاية».
وخرج التوتر القائم بين جيش االحتالل و«الشين

بت» إلى العلن بعد برنامج استقصائي شعبي جدا ً
عرضته القناة الثانية «اإلسرائيلية» .وقال مسؤولون
من «جهاز األم��ن الداخلي» لم تكشف هوياتهم في
البرنامج أنهم أبلغوا الجيش في كانون الثاني بأن
حركة حماس تستعد للمواجهة في تموز .وأضافوا أن
الجيش لم يأخذ هذه المعلومات في االعتبار.
وردا ً على ذل��ك ،وج��ه رئيس األرك���ان رسالة إلى
نتنياهو «ل�لاح��ت��ج��اج ب��ش��دة» .ون��ش��رت صحيفة
«يديعوت أحرونوت» الرسالة التي تدين «األخطاء
األخالقية» للشين بت .وكتب غانتس أن «مشاركة
الشين بت في هذا البرنامج التلفزيوني تع ّد خلالً
أخالقياً» .وكتبت صحيفة «هآرتس» أمس أن الجيش
ليس الجهة الوحيدة التي عبّرت عن استيائها من
الشين بت .فالشرطة أيضا ً تأخذ على جهاز األمن
الداخلي عدم تبليغها بمعلومات عن إمكانية وقوع
حوادث أمنية في القدس.

ليبيا :تفجيران ي�ستهدفان �سفارتي م�صر والإمارات
انفجرت س��ي��ارت��ان مفخختان
بالقرب من سفارتي مصر واإلمارات
ال��ع��رب��ي��ة ال��م��ت��ح��دة المغلقتين
الخميس في طرابلس التي يسيطر
عليها مسلحون.
وأعلنت وكالة األن��ب��اء الليبية
الرسمية «النا» أن اثنين من حراس
السفارة المصرية أصيبا بجروح
طفيفة ،بينما ق���ال م��س��ؤول في
جهاز األمن الدبلوماسي الليبي إن
اثنين من عناصر الجهاز أصيبا في
االنفجارين.
وقال مصدر إن السيارة المفخخة
ك��ان��ت م��رك��ون��ة ف��ي م��وق��ف قريب
من سفارة مصر في حي الضهرة

(شماالً) ،موضحا ً أن االنفجار أدى
إل��ى تحطم زج��اج المبنى وألحق
أض�����رارا ً ب��ال��س��ي��ارات المتوقفة
بالقرب منه.
وب��ع��د دق��ائ��ق انفجرت سيارة
مفخخة ثانية أمام سفارة اإلمارات
العربية المتحدة في حي قرقارش
ف��ي ط��راب��ل��س ،وأض��اف��ت الوكالة
الليبية الرسمية التي أوضحت أن
التفجير لم يسفر عن إصابات.
لكن في االم���ارات ،ق��ال مسؤول
طلب عدم كشف هويته إن سفارة
ب��ل�اده ف���ي ط��راب��ل��س اس��ت��ه��دف��ت
«بانفجار كبير» في وقت مبكر من
صباح الخميس ،مشيرا ً إلى أن ثالثة

أشخاص غير إماراتيين يتولون
األمن ،جرحوا في الخارج.
ويسيطر تحالف من الميليشيات
المسلحة تحمل اسم فجر ليبيا منذ
نهاية آب على طرابلس وجزء كبير
من غرب ليبيا بعدما طرد خصومه
على أثر معارك طاحنة .وفر البرلمان
والحكومة المعترف بهما دوليا ً من
العاصمة إلى شرق البالد.
واعتبر المسؤول اإلم��ارات��ي أن
هذا التطور في ليبيا يظهر «ضرورة
التوصل إل��ى ح��ل سياسي يدعم
المؤسسات الشرعية في ليبيا ال
سيما البرلمان» المعترف به من قبل
المجتمع الدولي.

«�أن�صار اهلل» ي�سيطرون
على �أول مديرية في جنوب اليمن
تم ّكن عناصر جماعة «أنصار
الله» من السيطرة على أول مديرية
في جنوب اليمن وذلك بالتزامن مع
توسع مناطق االشتباكات العنيفة
أدّت إلى مقتل وإصابة العشرات،
فضالً ع��ن قتل سبعة م��ن تنظيم
ال��ق��اع��دة بعد استهدافهم جنوب
اليمن.
م���ص���ادر ع��س��ك��ري��ة ذك����رت أن
العشرات من حركة «أنصار الله»
قتلوا في هجوم بمدينة رداع وسط
البالد .الهجوم كان يستهدف منزال ً
ألحد الرؤساء القبليين المتحالفين
مع الحركة.
ف��ي محافظة ال��ض��ال��ع تمكنت

عناصر «أنصار الله» من السيطرة
على مديرية دم��ت جنوب اليمن.
ف��ي��م��ا ان��ت��ش��رت ع���ش���رات ن��ق��اط
التفتيش في المحافظة.
وك���ان مسلحو ال��ق��ب��ائ��ل شنوا
سلسلة ه��ج��م��ات ض��د تجمعات
لعناصر من حركة «أنصار الله»،
حيث أسفرت الهجمات عن مقتل
وإصابة العشرات.
الهجوم األول ن ّفذ بعبوة ناسفة
في منطقة الوثبة ،وأدى إلى مقتل
اثني عشر شخصاً ،أما الثاني فقد
استهدف وادي ثاه وأسفر عن مقتل
خمسة مسلحين ،فيما قتل تسعة
أشخاص في تفجير حي المصلى.

المواجهات امتدت أيضا ً إلى منطقة
قيفة في البيضاء وإلى منطقة خبزة
وجبل الثعالب االستراتيجي.
ف��ي ال��ع��اص��م��ة ص��ن��ع��اء ،قتل
ث�لاث��ة أش��خ��اص ف��ي اشتباكات
اندلعت منذ أي��ام في المطار بين
مسلحين تابعين لـ «أنصار الله»
وشرطة األمن .أما جنوباً ،فقد قتل
سبعة أش��خ��اص ع��ل��ى األق���ل من
تنظيم «القاعدة» في غارة شنتها
طائرة من دون طيار .وذكر مصدر
في وزارة الدفاع أن الهجوم دمر
شاحنة كانت ف��ي طريقها لشن
هجوم في مدينة ع��زان بمحافظة
شبوة.

ا�ستنفار تون�سي ل�صد
الخطر الزاحف من ليبيا
لم يتردد وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو في تأكيد حقيقة الخطر الذي
يمكن أن يزحف على بالده من الجارة ليبيا ،معلنا ً تعاونا ً مع فرنسا يشمل
المجال االستخباراتي وتأمين الحدود للوقاية من اإلره��اب الذي يتهددهما
والفضاء المتوسطي عموماً ،ومعتبرا ً أن األوضاع األمنية في ليبيا تمثل خطرا ً
حقيقيا ً أمام غياب كلي للدولة وب��روز جماعات إرهابية خطيرة مثل تنظيم
«داعش» ،وسط استنفار عسكري تونسي لصد تلك األخطار.
وفيما أكد بن جدو أن الملف الليبي يستحق بالفعل اهتمام دول الجوار ودول
العالم كافة ،خصوصا ً أن منطقة درنة توشك أن تصبح «إمارة إسالمية» ،تتابع
والتوجس تطورات الحالة الليبية
األجهزة السيادية التونسية بكثير من القلق
ّ
في ظل تهديدات معلنة من قبل الجماعات المتطرفة ،كان آخرها ما تم نشره في
شريط فيديو من قبل مسلح تونسي في مدينة عين العرب أكد فيه أن «داعش»
بات على مقربة من الحدود التونسية ،وأن المسافة التي تفصله عن معبر راس
جدير الحدودي مع ليبيا ال تتجاوز الستيّن كيلومتراً.
هذا التهديد يؤكد وجود جماعات متشددة تابعة لتنظيم أنصار الشريعة
الذي بايع «داعش» في مناطق غرب طرابلس مثل صبراتة وصرمان وزوارة،
وهي المدن األقرب الى تونس ،علما ً أن تلك الجماعات تعمل حاليا ً ضمن ما
يسمى بغرفة ثوار ليبيا التي يقودها أبوعبيدة الزاوي ،وهي إحدى المكونات
الرئيسة لمنظومة فجر ليبيا التي تسيطر على أجزاء مهمة من غرب ليبيا ،بما
فيها العاصمة طرابلس.

رو�سيا تز ّود م�صر بمنظومات �صاروخية متطورة
أع��ل��ن م��س��ؤول روس���ي أن ب�لاده
زودت مصر بمنظومات صاروخية
من ط��راز أس  .300ونسب الموقع
اإلخباري لقناة «روسيا اليوم» إلى
نائب مدير العام للمؤسسة الروسية
لشؤون التعاون العسكري والتقني
م��ع ال����دول األج��ن��ب��ي��ة فيتشسالف
دزي��رك��ال��ي��ن ال���ق���ول إن «روس��ي��ا
ز ّودت مصر بمنظومات دفاع جوي
صاروخية من طراز أس .»300
وتتمتع ه��ذه المنظومات بقدرة

على تدمير الصواريخ الباليستية
ومجهزة ب��رادارات ق��ادرة على رصد
 100هدف وتدمير  12منها في وقت
واحد.
وأوض��ح دزيركالين أن «فنزويال
كانت أول دول��ة تحصل على هذه
المنظومات الصاروخية التي تشكل
عماد القوات الجوية الروسية».
وامتنعت روسيا عن تزويد إيران
بهذه المنظومات الصاروخية عمالً
بالعقوبات الدولية المفروضة ضد

ط��ه��ران .وأع��ل��ن وزي���ر الخارجية
السوري وليد المعلم أخيرا ً أن بالده
ستحصل ع��ل��ى ه���ذه المنظومات
الصاروخية قريباً.
ويرىمراقبونأنتصريحالمسؤول
الروسي يشكل بالون اختبار لقياس
ردود الفعل «اإلسرائيلية» واألميركية
التي تعارض من ناحية المبدأ تزويد
الدول العربية بأية أسلحة من شأنها
اإلخ�ل�ال بميزان ال��ق��وى القائم في
المنطقة.

تقرير �إخباري
التحركات البحرية التركية
ا�ستعرا�ض قوة
�أم ر ّد على قمة القاهرة؟
في أول رد من الجانب التركي على القمة الثالثية التي انعقدت بين
مصر وقبرص واليونان السبت الماضي ،أعلنت الحكومة التركية
تفويض قواتها البحرية بالتطبيق الكامل لقواعد االش��ت��ب��اك في
مواجهة التوتر المتصاعد بين الدول الساحلية ،والتي تشمل تركيا
وقبرص اليونانية ومصر ،على خلفية مشروعات التنقيب عن النفط
والغاز الطبيعي شرق البحر المتوسط.
وأك��د م��راق��ب��ون أن تركيا اعتبرت التنسيق الثالثي بين مصر
وقبرص واليونان في ما يتعلق بملف الطاقة والغاز الطبيعي بمثابة
تح ٍد لرغبتها في السيطرة على مصادر الغاز الطبيعي بشرق البحر
المتوسط.
ويرى الخبير االستراتيجي مساعد وزير الدفاع األسبق اللواء
نبيل فؤاد أن «موقف الجانب التركي يعتبر نوعا ً من الرد على القمة
الثالثية؛ بخاصة بشأن ما أثير خاللها من ض��رورة إع��ادة ترسيم
ال��ح��دود البحرية بين مصر وق��ب��رص بهدف الحفاظ على حقوق
القاهرة في حقول الغاز بالبحر المتوسط ،من خالل استعراض قوة
القوات التركية على الحدود البحرية بين الدول الثالث؛ إذ تحاول
تركيا تطبيق ما يسمى في العلوم العسكرية باالستخدام السياسي
للقوة البحرية».
وبشأن تداعيات ق��رار تركيا على مصر وقبرص ،يوضح فؤاد
أن��ه «ل��م يطرح ج��دي��داً ،إذ إن كل دول��ة تضع لنفسها قواعد معينة
الستخدام القوة البحرية» ،الفتا ً إلى أن إعالن تركيا «يأتي بمعنى
التلويح بالقوة ولكن من دون استخدامها ،ومن ث َّم فإنه لن يؤثر
في مصر بأي حال من األحوال ،ألن القاهرة تعلم جيدا ً ما وراء ذلك
اإلعالن ،فضالً عن أنها مستمرة في التنسيق وعمل المحادثات مع
الجانب القبرصي بشأن الغاز الطبيعي في منطقة المثلث».
ووصف مساعد وزير الخارجية األسبق ناجي الغطريفي قرار
تركيا بأنه «رد انتقامي على االجتماع الذي جمع بين مصر وقبرص
واليونان ،وأثار تخوفات وغضب أنقرة بشأن ذلك التحالف الثالثي،
إذ تعاني تركيا من مشاكل عالقة بينها وبين اليونان ،إضافة إلى أزمة
ذات خلفية تاريخية مع قبرص .فضالً عن موقفها العدائي تجاه
مصر منذ ثورة  30حزيران وانحيازها لجماعة اإلخوان ،األمر الذي
جعل فكرة التحالف بين الدول الثالث مصدر قلق لها ،ال سيّما أنه
تنسيق بينها سيجعلها في وضع أفضل» .ويؤكد الغطريفي« :عدم
وج��ود أي نوايا عدوانية من مصر تجاه أية دول��ة في اإلقليم على
خلفية ذلك التحالف» ،مؤكدا ً أن «الوضع القائم حاليا ً وما أعقبه من
قرار تركيا هو مرتبط بشكل أساسي بالثروات الطبيعية الموجودة
في منطقة المثلث».

�أربيل تحقق حول �شحنة الأ�سلحة الرو�سية
أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة رئيس «إقليم كردستان»
مسعود البارزاني ،أن حكومة اإلقليم فتحت تحقيقا ً مع بعض األشخاص
بشأن شحنة األسلحة الروسية التي ضبطت بمطار بغداد ،مشيرا ً إلى أنه
ينتظر نتائج التحقيق بهذا الموضوع في بغداد.
وقال عضو الحزب الديمقراطي شيرزاد قاسم في تصريح صحافي ،إن
«إقليم كردستان فتح تحقيقا ً مع بعض األشخاص» ،مشيرا ً إلى أن «اإلقليم
ينتظر نتائج التحقيق بهذا الموضوع في بغداد».
وكانت وسائل إعالم محلية ذكرت أن طائرة شحن تعود لشركة روسية
محملة بـ 40طنا ً من األسلحة المتوسطة والخفيفة هبطت في مطار بغداد،
مبينة أن جهاز االس��ت��خ��ب��ارات وبالتنسيق م��ع سلطة الطيران المدني
والمسؤولين في مطار بغداد أحبطوا محاولة إدخال هذه األسلحة .وأضاف
قاسم أنه «في أج��واء الحرب هناك أشخاص يستفيدون من هذا الوضع
وهناك تجار حروب» ،مبينا ً أن «رئيس حكومة كردستان تعهد اتخاذ أقصى
اإلج��راءات ضد المتورطين» .وأش��ار إلى أن من المفروض أن يكون هناك
تحقيق في بغداد وإذا تورط فيه أشخاص من اإلقليم فإنهم سيحاسبون.

�إقرار ال�شرطة الخليجية الموحدة
ومقرها الإمارات
اختتم وكالء وزارات الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي ،بحضور
اإلمارات ،اجتماعهم التحضيري لالجتماع  33لوزراء داخلية دول المجلس في
الكويت ،بالمصادقة على االتفاق األمني الخليجي .واعتماد الدراسة التي أعدتها
األمانة العامة ،في ما يخص إنشاء الشرطة الموحدة ،التي سيكون مقرها دولة
اإلمارات العربية المتحدة ،في وقتٍ بحثت الدورة  13لمجلس الدفاع المشترك
في الكويت ،أبرز التحديات األمنية وتداعياتها ،وسط دعوات من األمين العام
لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني إلى إنشاء قوة بحرية مشتركة.
وبالتوازي ،بحثت الدورة  13لمجلس الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون
في الكويت أيضاً ،أبرز التحديات األمنية .وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير
الدفاع الكويتي الشيخ خالد الجراح الصباح في تصريحات أن «المحافظة
على أمن واستقرار دول الخليج العربية مصلحة مشتركة ،تحتم علينا تضافر
الجهود وتنسيق المواقف في مواجهة التحديات األمنية وتداعياتها».
ودعا األمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني في كلمته إلى «إنشاء
قوة بحرية مشتركة ذات فعالية وكفاءة عالية ،واتخاذ التدابير واإلجراءات
الالزمة لمواجهة ما تشهده دول المنطقة من تحديات ومخاطر جديدة ،وضمنها
تصاعد المخاطر البحرية التي أخذت أبعادا ً وصورا ً أكثر خطورة وأكثر تأثيرا ً
في المصالح الحيوية للمنطقة والعالم أجمع».

اختفاء  8ع�سكريين
بعد اعتداء �إرهابي على �سفينة م�صرية
أعلن الجيش المصري أن سفينة
تابعة للبحرية تعرضت أول من أمس
العتداء إرهابي في البحر األبيض
المتوسط وأن ثمانية عسكريين هم
في عداد المفقودين.
وقال المتحدث العسكري المصري
في بيان إن «الحادث اإلرهابي الذي
وقع فجر أمام سواحل مدينة دمياط
أسفر ع��ن تدمير أرب��ع��ة ق���وارب من
المجموعات المسلحة بما فيهم من
عناصر إرهابية» ،مضيفا ً أنه « ُقبض
على  32ف��رداً» .وأوض��ح البيان أن
«عمليات البحث واإلن��ق��اذ أسفرت
ع���ن إخ��ل�اء خ��م��س��ة م��ص��اب��ي��ن من
عناصر القوات البحرية نقلوا إلى
المستشفيات العسكرية» .وأش��ار
إلى أنه «ال يزال هناك ثمانية أفراد

في عداد المفقودين وج��اري البحث
عنهم».
وأك��د المتحدث العسكري باسم
الجيش المصري أن «عمليات تمشيط
ت��ج��ري ح��ال��ي��ا إض��اف��ة إل���ى مسح
كامل لمنطقة االشتباكات» مضيفا ً
أن «الجهات األمنية المعنية تقوم
بالتحقيق مع العناصر اإلرهابية
المقبوض عليها».
وأوضحت وكالة «أنباء الشرق
األوس����ط» المصرية الرسمية أن
النيران اندلعت في سفينة البحرية
المصرية بعد تبادل إطالق النار مع
المهاجمين على بعد حوالى  70كلم
من الشواطئ المصرية.
ول���م ي��ك��ن ب��اإلم��ك��ان ع��ل��ى ال��ف��ور
معرفة سبب وج��ود السفينة على

هذا البعد من الشاطئ ،وما إذا كان
األمر يتعلق بدورية بحرية اعترضها
المهاجمون.
وق�����ال م���س���ؤول ع��س��ك��ري إن
ال��م��ه��اج��م��ي��ن اس��ت��ع��م��ل��وا «ق����وارب
للصيد» ولم يستعملوا على ما يبدو
مدفعية ثقيلة.
وغالبا ً ما يشهد البحر األبيض
المتوسط عمليات تهريب مخدرات
وتهريب مهاجرين غير شرعيين
ق���ام ال��ج��ي��ش ال��م��ص��ري بالماضي
باعتراضهم مرات عدة.
وم��ع أن العسكريين المصريين
يتصدون منذ أشهر لإلرهابيين في
شمال شبه جزيرة سيناء ،فإن أي
حادث بحري لم يسجل حتى اآلن.

�إ�صابات بانفجار قنبلة في محطة لمترو الأنفاق في القاهرة

مقتل  3جنود و�شرطيين م�صريين
بهجمات في �سيناء

قتل اثنان من عناصر الشرطة المصرية وثالثة جنود
بالرصاص أمس في هجومين منفصلين بشمال سيناء،
بحسب ما أعلن مسؤولون أمنيون في وقت تستهدف قوات
األمن المصرية بهجمات يشنها مسلحون.
وفي الهجوم األول ،أخرج مجهولون اثنين من رجال
الشرطة من سيارتهما قبل قتلهما بالرصاص .وفي الثاني،
قتل ثالثة جنود مصريين بأيدي مسلحين أخرجوهم من
سيارة أجرة.
أمس بجروح عندما
وكان عشرة
ٍ
أشخاص قد أصيبوا ِ
َف��ج��رت الشرطة س��ي��ارة مفخخة ف��ي العريش بشما ِل
سيناء.
وفي السياق ،أصيب  16شخصا ً على األق��ل بجروح
صباح أم��س ،ج��راء تفجير قنبلة استهدفت عربة أحد
قطارات األنفاق في القاهرة في ساعة ازدحام.

وص��رح مسؤولون أمنيون أن  4أشخاص على األقل
جرحوا باالنفجار وأصيب  12آخرون خالل تدافع نجم عن
حالة الهلع التي سادت بعد االنفجار.
وقال المتحدث باسم مترو األنفاق أحمد عبد الهادي:
«إن االنفجار وقع بالعربة الثانية رقم  108واتجاه الرحلة
حلوان بين محطتي حلمية الزيتون وحدائق الزيتون،
وخلف حتى اآلن  4مصابين على األقل».
وأوض���ح عبد ال��ه��ادي ،أن ال��ع��ب��وة الناسفة كانت
موضوعة على المكان المخصص لوضع الحقائب أعلى
مقاعد الركاب ،الفتا ً إلى أن االنفجار أدى إلى تطاير أجزاء
من سقف عربة القطار ،مبينا ً أن الحادث أدى إلى توقف
حركة المترو بالخط األول لمدة  6دقائق ،قبل أن يجرى
سحب القطار إلى الخط بمحطة سراي القبة ،مؤكدا ً عودة
حركة المترو إلى عملها بشكل طبيعي اآلن.

