
احتضنت  العاصمة السعودية الرياض 
امس  االحد القمة ال 39 لقادة دول مجلس 
التعاون ل��دول اخلليج العربية برئاسة 
خ��ادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن 

عبدالعزيز.
وتتطلع شعوب دول اخلليج دائما الى 
ما تسفر عنه نتائج القمم اخلليجية حيث 
سيبحث أص��ح��اب اجل��الل��ة والسمو خالل 
قمة الرياض عددا من املوضوعات املتعلقة 
مبسيرة العمل اخلليجي املشترك في مختلف 
مجاالتها السياسية واالقتصادية واألمنية 

والقانونية.
وسيبحث القادة كذلك تطورات األوضاع 
في املنطقة والقضايا السياسية الراهنة 
وامل��واق��ف الدولية جتاهها كما سينظرون 
في التقارير والتوصيات املرفوعة من قبل 

اللجان الوزارية املختصة واألمانة العامة.
وع��ق��دت القمة السابقة بالكويت في 
ديسمبر م��ن ال��ع��ام امل��اض��ي وص���در عنها 
إع��الن الكويت حيث ج��دد املجلس األعلى 
تأكيده على تعزيز وتعضيد دور مجلس 
التعاون ومسيرته املباركة نحو احلفاظ 
على املكتسبات وحتقيق تطلعات مواطنيه 
باملزيد من اإلجن��ازات بفضل حكمة وحنكة 
أصحاب اجلاللة والسمو قادة دول مجلس 
ال��ت��ع��اون ورعايتهم ل��ه��ذه امل��س��ي��رة التي 
أصبحت ركيزة أمن واستقرار وازدهار على 

املستويني اإلقليمي والدولي. 
قمة بطعم أمل اإلبقاء على مجلس التعاون 
اخلليجي، ذاك ه��و ح��ال القمة التاسعة 
وال��ث��الث��ني للمجلس، وال��ت��ي تستضيفها 
الرياض ، كثاني قمة تعقد منذ أزم��ة قطر 
املستمرة والتي ال تلوح في األفق أي بادرة 

حللها.
وتشير األج��واء التي تنعقد فيها القمة 
إل��ى استمرار نهج ال���دول املقاطعة لقطر 
في جتاهل األزم��ة للمحافظة على منظومة 

مجلس التعاون اخلليجي.
وكتب الصحافي السعودي القريب من 

دوائ���ر صنع ال��ق��رار ف��ي ال��ري��اض مشاري 
ال���ذاي���دي ف��ي ع��م��وده بصحيفة ال��ش��رق 

األوسط: “حضرت سلطات قطر للرياض أم 
��ا كان احلاضر، فهذا لن يغّير  لم حتضر، أًيّ

من املشهد املاثل، وهو أن أسباب القطيعة 
الرباعية مع سلوك قطر ما زالت قائمة، بل 

زادت حجًجا وشواهد”.
وفي إشارة إلى غياب أزمة قطر، قال وزير 
الدولة اإلماراتي للشؤون اخلارجية، أنور 
قرقاش في تغريدة بتويتر إن “قمة مجلس 
التعاون في الرياض والرئاسة العمانية 
القادمة مؤشر أن مجلس التعاون وبرغم 
أزمة قطر مستمر، جناح املجلس األساسي 
في جوانبه االقتصادية وخلق سوق خليجي 
مشترك، واألزم��ة السياسية ستنتهي حني 
ينتهي سببها أال وه��و دع��م قطر للتطرف 

والتدخل في قضايا استقرار املنطقة”.
ق��رق��اش ك��ان ش��رح ف��ي وق��ت سابق في 
مركز “بوليسي إكستشينج” في العاصمة 
البريطانية لندن األس��ب��اب التي أدت إلى 
صمود مجلس التعاون اخلليجي في مواجهة 
األزمة القطرية، قائاًل إن “جناح املجلس على 
مدى 30 عاًما، لم يكن في حتقيق التناغم 

السياسي، بل في السوق املشترك”.
وأوض��ح أن “السوق املشترك قائم على 
تدفق البضائع وحرية التجارة، ما ساعد 
جميع األع��ض��اء، واعتقد أن��ه سبب صمود 
املجلس في وجه أزم��ة قطر، وعلى القيادة 

القطرية أن تدرك ذلك”.
وأض��اف الوزير اإلماراتي، أنه “بالنظر 
إل���ى م��ا حققه مجلس ال��ت��ع��اون، سنجد 
اإلجن���ازات األمنية السياسية ف��ي القاع، 
تعلوها األم���ور األه���م م��ن حت��رك وش��راء 
وبيع وجت��ارة األف��راد والشركات وما إلى 
ذلك”، موضًحا أن إجنازات املجلس تتجاوز 

األهداف السياسية.
ا أشعر ب��أن العديد من  وب��نّي “شخصًيّ
اإلجن��ازات االقتصادية، التي متس األف��راد 
على مستوى شخصي هي أس��اس مجلس 
ال��ت��ع��اون، ول��ه��ذا أن��ا واث��ق م��ن أن مجلس 
التعاون سيتعافى، ألن اإلجنازات السياسية 
لم تكن املصدر الرئيس لقوة املجلس، رغم 

حتقيقه بعض اإلجنازات في هذا املجال”.
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19 راهبا كاثوليكيا قتلوا في »العشرية السوداء« باجلزائر تطويب 
طوبت الكنيسة الكاثوليكية، 19 »شهيدا« قتلوا خالل احلرب 
األهلية اجلزائرية، بينهم رهبان تبحيرين السبعة، وذلك في 

احتفال أقيم في وهران، الواقعة على بعد 400 كم غرب اجلزائر.

وخالل احتفال ديني ترأسه الكاردينال أجنيلو بيتشو، املوفد 
اخلاص للبابا فرنسيس، في باحة مزار سيدة النجاة في »سانتا 
ك��روز«، أعلن 15 فرنسيا وإسبانيتان وبلجيكي ومالطية من 

ثماني رهبانيات كاثوليكية مختلفة »طوباويني«، وقد قتلوا 
بني العامني 1994 و1996 أي��ام احل��رب األهلية التي عرفت 

ب�«العشرية السوداء« في اجلزائر.

سوق مشترك قائم على تدفق البضائع وحرية التجارة

القمة اخلليجية في الرياض.. تتجاوز األزمة لتلبي الطموحات 

املبعوث األممي يثني على الروح االيجابية في محادثات السويد

اليماني: عدن هي مطار السيادة الرئيسي للجمهورية اليمنية

قال وزير اخلارجية اليمني، إن املطار الدولي 
في اليمن سيكون في عدن، وإن محادثات جتري 
مع احلوثيني إلعادة فتح مطار صنعاء، مشددا 
على ضرورة فرض سيادة احلكومة اليمنية على 

ميناء احلديدة.
وصرح خالد اليماني ل� »فرانس برس« على 
هامش محادثات السالم التي جتريها احلكومة 
اليمنية في السويد مع وفد احلوثيني قائال: »إننا 
على استعداد اليوم لفتح مطار صنعاء... ولكن 
رؤيتنا أن تكون عدن هي مطار السيادة الرئيسي 
للجمهورية )اليمنية( وامل��ط��ارات األخ��رى في 

اليمن تكون مطارات داخلية«.

وأكد املبعوث األممي اخلاص إلى اليمن مارتن 
غريفيث  اول امس  السبت أن الوفدين احلكومي 
واحل��وث��ي ي��ش��ارك��ان بشكل ب��ن��اء وج���دي في 

مشاورات السالم التي تستضيفها السويد.
وقالت مصادر أمريكية، إن إي��ران فشلت في 
إرس��ال أحد كبار مستشاري وزارة اخلارجية 
اإلي��ران��ي��ة ل��ل��س��وي��د م��ن أج���ل امل��ش��ارك��ة في 
املفاوضات بني األط��راف اليمنية التي ترعاها 

األمم املتحدة.
وذكر تقرير نشره موقع املانيتوراألمريكي، 
ول أمس السبت، أن “إيران سعت إلى إرسال 
مسؤول رفيع املستوى إل��ى محادثات السالم 

اليمنية التي تستضيفها السويد، لكن إدارة 
دونالد ترامب رفضت ذلك”.

وأكد مسؤول في وزارة اخلارجية األميركية، 
امس األح��د، أن اليمن بعد احل��رب الناجمة عن 
انقالب ميليشيات احلوثي املرتبطة بطهران، 
يجب أال ينطوي على أي تهديد مدعوم من إيران 

للسعودية واإلمارات العربية املتحدة.
كما أكد نائب مساعد وزير اخلارجية لشؤون 
اخلليج، تيموثي ليندركينغ، أن إدارة الرئيس 
األميركي، دونالد ترامب، تعارض بشدة وقف 
دع��م التحالف بقيادة السعودية، ال��ذي يقدم 

الدعم للشرعية اليمنية.
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ال��س��وي��د ف��ي  ال��ي��م��ن��ي��ة  ل��ل��م��ف��اوض��ات  م��س��ؤول��ي��ه��ا  أح��د  إرس���ال  م��ن  إي���ران  مت��ن��ع  أم��ي��رك��ا 

خادم احلرمني يستقبل سمو أميرالبالد والوفد الكويتي املشارك

واإلم�������������ارات ل�����ل�����س�����ع�����ودي�����ة  إي�������ران�������ي  ت�����ه�����دي�����د  دون  امل����س����ت����ق����ب����ل  مي�������ن  واش������ن������ط������ن: 

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
إنه سيحل املجلس التشريعي الفلسطيني 
الذي فازت فيه حركة حماس بأغلبية في 

انتخابات عام 2006.
وأض�����اف ع��ب��اس »ن��ح��ن ب��ال��ط��ري��ق��ة 
القانونية سنحل املجلس التشريعي وهذا 
سيأتي قريبا وهذا الكالم أول مرة بحكيه 

قدامكم )أمامكم(«.
وكان عباس يتحدث في مقر الرئاسة أمام 
املشاركني في مؤمتر تنظمه وزارة االقتصاد 

الوطني حول احلوكمة ومكافحة الفساد. 
وأعلنت حماس في أكثر من مناسبة رفضها 
حل املجلس التشريعي قائلة إن الرئيس 
ع��ب��اس ال مي��ل��ك ص��الح��ي��ة ح��ل املجلس. 
وي��ن��ص ال��ق��ان��ون األس��اس��ي الفلسطيني 
على إجراء االنتخابات البرملانية كل أربع 
سنوات إال أن آخر انتخابات برملانية جرت 

عند الفلسطينيني كانت في عام 2006.
وبلغت االنتهاكات اإلسرائيلية ضد 
الصحافيني ف��ي األراض���ي الفلسطينية، 

في نوفمبر )تشرين الثاني( املاضي، 24 
انتهاكاً.

وقالت وكالة األنباء الفلسطينية »وفا«، 
اليوم األحد، في تقرير مفصل عن االنتهاكات 
اإلسرائيلية للصحافيني، إن عدد املصابني 
من الصحافيني في الشهر املاضي بلغ 18 
مصاباً، نتيجة إطالق العيارات املطاطية، 
وقنابل الغاز املسيلة للدموع، واالعتداء 
بالضرب املبرح، باإلضافة إلى اعتداءات 

أخرى، حسب التقرير.

24 انتهاكًا إسرائيليًا ضد صحافيني فلسطينيني في نوفمبر

عباس يهدد بحل »التشريعي« وحماس تعترض

شدد هادي البحرة العضو في االئتالف 
الوطني امل��ع��ارض وعضو الهيئة العليا 
للمفاوضات على ض���رورة رحيل جميع 

القوات األجنبية عن سوريا بعد التسوية.
وق��ال في حديث لوكالة »نوفوستي«: 
»أعتقد أن سوريا يجب أن تتحرر في نهاية 
املطاف من وجود القوات األجنبية. وأرى 
أن هذا ممكن فقط بعد التوصل إلى تسوية 
سياسية عادلة للصراع في سوريا وتنفيذ 

قرار مجلس األمن 2254«.
وق���ال ال��ب��ح��رة »ن��ح��ن ن��ؤي��د ع���ودة كل 
س��وري إل��ى سوريا ولكن يجب أن تكون 
هذه العودة آمنة وطوعية وكرمية وهذا 
مستحيل دون ت��س��وي��ة سياسية متهد 

الطريق لهم«.
واعتبر أن الظروف احلالية في البالد 
ليست آمنة لعودة الالجئني السوريني إلى 

الوطن.
وق���ال: »ن��ص��ف س��ك��ان س��وري��ا، باتوا 
الجئني في اخل��ارج، أو نازحني اضطروا 
ملغادرة ديارهم. لقد دمرت معظم بيوتهم 
ومنازلهم ول��م تعد مدنهم متلك البنية 
التحتية الكافية ملساعدتهم، وهناك خطر 
أمني كبير على هؤالء إذا عادوا إلى سوريا« 
وشدد على أن معظمهم ال يريدون اخلدمة 
في اجليش السوري. وأشار إلى أن مبعوث 
األمم املتحدة اخلاص اجلديد لسوريا غير 
ب��ي��درس��ن، يجب أن يباشر نشاطه حلل 
األزم��ة السورية، ويبدأ من النقطة التي 
توقف عندها سلفه ستافان دي ميستورا 

على أن تكون طريقة عمله جديدة وفعالة.
وأعلن املركز السوري الستقبال وتوزيع 
وإسكان الالجئني، امس  األحد، بأنه خالل 
ال��� 24 ساعة املاضية ع��اد ح��وال��ي 900 

الجئا من اخل��ارج إلى أرض سوريا. وقال 
املركز »خالل ال��24 ساعة املاضية عاد 882 
الجئا إلى أرض الوطن قادمون من الدول 
األجنبية، م��ن بينهم 192 شخصا )58 
امرأة و98 طفال( عادوا من لبنان عن طريق 
معبري »ج��دي��دة ي��اب��وس« و »تلكلخ«، 
باإلضافة إل��ى 690 شخصا )207 نساء 
و352 طفال( ع��ادوا من األردن عبر معبر 
نصيب«. من جانب آخر، أفاد املركز أعاله 
أن هناك 234 نازحا قد عادوا خالل ال��� 24 
ساعة املاضية إلى مناطق إقامتهم الدائمة 

داخل البالد.
وب���دوره ق��ام صندوق أحمد قاديروف 
بتنفيذ عملية إن��س��ان��ي��ة ف��ي مستشفى 
ال��س��وي��داء مت م��ن خاللها تسليم خمسة 
كراسي متحركة، 25 مجموعة من املالبس 

الرياضية والفراش.

عودة املئات  من الدول املجاورة إلى دمشق

الالجئني ألمن  وقلقة  األجنبية  القوات  برحيل  تطالب  السورية  املعارضة 

املبعوث القطري : دارفور تشهد هدوء نسبيًا بفضل اجلهود املشتركة

عمر البشير يزور بيالروسيا سعيا لتطوير العالقات
ب��دأ  الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير 
امس  األحد زيارة رسمية إلى بيالروسيا تستمر ثالثة 
أيام تلبية لدعوة من الرئيس البيالروسي ألكسندر 
لوكاشينكو. وسيبحث اجلانبان خالل الزيارة سبل 
تطوير العالقات بني البلدين، وخاصة في مجال 

تصنيع اآلليات الزراعية والتعاون في مجال الثروة 
احليوانية. وسيوقع اجلانبان ف��ي ختام ال��زي��ارة 
عددا من االتفاقات ومذكرات التفاهم لتفعيل التعاون 
الثنائي، كما سيفتتح البشير السفارة السودانية في 

مينسك العاصمة البيالروسية.

وأكد املبعوث اخلاص لوزارة اخلارجية القطرية، 
ماجد بن مطلق القحطاني، إن إقليم دارفور السوداني، 
يشهد هدوء نسبيا، داعيا املجتمع الدولي للمساهمة 
في تنمية وإعادة النازحني والالجئني السودانيني إلى 

مناطقهم في دارفور.

خادم احلرمني يستقبل الوفود املشاركةامللك سلمان متحدثا مع محمد بن راشد


