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التصريحات األميركية متضاربة ...وعندما «يرسون على بر» سنرد عليهم

سورية :نرحب بعودة السفارات العربية واألجنبية

• ال نستجدي عودة أحد ...فمن ارتضى لنفسه دور الكومبارس ال يستطيع أن يكون كالكبار

رحبت �سورية �أم�س بعودة ال�سفارات
ال��ع��رب��ي��ة والأج��ن��ب��ي��ة �إل���ى دم�شق
ال�ستئناف عملها الدبلوما�سي ،بعد �أن
�شهدت م�ؤخر ًا تطورات ايجابية نتيجة
االنت�صار الع�سكري على الإرهابيني
والإرهاب.
وقال معاون وزير اخلارجية ال�سوري
�إمين �سو�سان� ،إن بالده لن ت�ستجدي
�أحدا لإع��ادة فتح �سفارته ،م�ؤكدا �أن
القرار الأوروبي مرهون ب�أمريكا.
و�أ�ضاف �سو�سان يف ت�رصيحات �صحافية
�أم�س« :من �أغلق �سفارته يف دم�شق بدون
ا�ستئذان ويريد تغيري قراره امل�ستند
�إلى انتهاج مقاربة �أخرى �إزاء الإرهاب
الذي �رضب �سورية ،فنحن نرحب بذلك
لكننا ال ن�ستجدي عودة �أحد» ،مو�ضح ًا
�أن« :الكثري من الدبلوما�سيني الغربيني
املعتمدين يف �سورية ن�سمع منهم كالما
�إيجابيا وجيدا ،حتى �إنهم يقولون �إن
دم�شق �أكرث �أمانا من بريوت ،ويتوقون
للعودة �إلى �سورية ،لكن القرار ما زال

مرهون ًا لدى حكوماتهم وتبعيتهم».
ومع ذلك ،اعترب �سو�سان �أنه« :لي�س
هناك ا�ستقاللية للقرار الأوروب��ي بل
هو تابع للواليات املتحدة ،وبهذا
النهج ف�إن �أوروبا و�ضعت نف�سها على
الهام�ش».
وق���ال« :ه��ن��اك ت�ضارب وتخبط يف
الت�رصيحات الأم�يرك��ي��ة ،وعندما
ير�سون على بر �سرند عليهم».
وك�شف �أن« :ت�رصيحات الكثري من
امل�س�ؤولني الفرن�سيني �أ�صبحت عر�ضة
للتهكم وال�سخرية حتى من جانب
حلفائهم» ،وقال بهذا ال�صدد «�إن من
ارت�ضى لنف�سه دور الكومبار�س ال
ي�ستطيع �أن يدعي احلديث كالكبار».
وختم �سو�سان قائ ًال« :الأولى بفرن�سا �أن
تهتم بامل�صائب املتواجدة يف بلدها
وحل م�شاكلها قبل �أن تزج �أنفها ب�ش�ؤون
الآخ��ري��ن» ،م�شدد ًا على ان �سورية
ترحب بكل الدول العربية والأجنبية
لفتح �سفاراتها يف دم�شق.

محليات 2

الحل السياسي يحفظ وحدة سورية أرض ًا وشعب ًا

الملك عبداهلل والسيسي بحثا
جهود محاربة اإلرهاب

اتفق العاهل الأردين امللك عبدالله الثاين والرئی�س امل�رصي
عبدالفتاح ال�سی�سي ،خالل مباحثاتهما �أم�س ،على تو�سیع
التعاون امل�شرتك يف العدید من القطاعات احلیویة ،وموا�صلة
التن�سیق والت�شاور حيال خمتلف الق�ضایا ومبا یخدم امل�صالح
العربیة ویحقق الأمن واال�ستقرار يف املنطقة.
وتناولت املباحثات التي عقدت يف العا�صمة الأردنية عمان،
�أم�س ،فر�ص التعاون يف املجاالت االقت�صادیة والتجاریة
واال�ستثماریة وال�صناعات الدوائیة والطاقة والنقل والعمل،
�إ�ضافة �إلى التعاون الع�سكري.
ومت بحث جممل التطورات الإقليمية ويف مقدمها الق�ضية
الفل�سطینیة والقد�س ،حیث �أكد امللك والرئی�س امل�رصي �رضورة
دعم الأ�شقاء الفل�سطینینی يف م�ساعيهم لتحقیق الوطنیة
امل�رشوعة يف �إقامة الدولة الفل�سطینیة امل�ستقلة على خطوط
الرابع من يونيو عام  1967وعا�صمتها القد�س ال�رشقية.
وعلى �صعید الأزمة ال�سوریة ،جرى الت�أكيد على �أهمية تكثيف
اجلهود للتو�صل �إلى حل �سيا�سي لها ،يحفظ وحدة �سورية �أر�ض ًا
و�شعب ًا.
وثمن امللك عبدالله ال��دور املحوري الذي تقوم به م�رص يف
املنطقة وجهودها يف تعزيز اال�ستقرار ومواجهة الإرهاب.
�ص13

السودان :ارتفاع
قتلى االحتجاجات
إلى 24
�أفادت ال�سلطات ال�سودانية
ب�أن عدد قتلى االحتجاجات
التي ت�شهدها البالد منذ
فرتة ارتفع الى � 24شخ�صا.
ودع���ا ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام يف
ال�سودان عمر �أحمد حممد الى
ت�رسيع اج��راءات التحقيق
يف البالغات التي مت فيها
التعرف على اجلناة موجها
بال�رشوع يف ا�ستكمال رفع
احل�صانة عن امل�شتبه فيهم
بقتل املتظاهرين.
كما �أمر النائب العام بح�رص
ب�لاغ��ات �إت��ل�اف الأم����وال
العامة واخلا�صة وحتديد
قيمة التلف.
ومنذ  19دي�سمرب املا�ضي
ان��ط��ل��ق��ت ���س��ل�����س��ل��ة من
االحتجاجات يف عدد من
املدن ال�سودانية ت�صدت
لها ال�سلطات الأمنية،
وت����ق����ول امل��ع��ار���ض��ة
ال�سودانية ان من قتلوا يف
االحتجاجات �أكرث من 40
�شخ�صا على الأقل �إ�ضافة
�إلى اعتقال ما يزيد على
�ألف متظاهر.

• وزير األشغال واإلسكان الفلسطيني أثناء تفقده املشروع الذي نفذته الكويت

استشهاد شاب فلسطيني برصاص القوات اإلسرائيلية

فلسطين تشيد بالمنحة الكويتية
إلعادة إعمار غزة
�أ�شاد وزي��ر الأ�شغال العامة والإ�سكان يف
حكومة الوفاق الفل�سطينية مفيد احل�ساينة
مبا قدمته الكويت من منحة مالية لإعادة
�إعمار قطاع غزة.
وق��ال احل�ساينة على هام�ش زي��ارة تفقدية
مل�رشوع ق�سم الوالدة مبجمع ال�شفاء الطبي
مبدينة غزة والذي قام على تنفيذه ال�صندوق
الكويتي للتنمية االقت�صادية العربية� ،إن
املنحة الكويتية املقدمة م��ن ال�صندوق

الكويتي للتنمية من اه��م املنح املقدمة
لل�شعب الفل�سطيني اذ �شملت قطاعي ال�صحة
والإ�سكان والقطاعات الزراعية وال�صناعية
والبنى التحتية.
و�أعرب عن �شكره للكويت �أمريا وحكومة و�شعبا
ولل�صندوق الكويتي على تنفيذ م�رشوع ق�سم
الوالدة مبجمع ال�شفاء الطبي وجميع امل�شاريع
التي تنفذ بقطاع غزة.
على �صعيد �آخر �أعلنت وزارة ال�صحة الفل�سطينية

لندن :مظاهرتان يمينية ويسارية لمحتجين

فرنسا 84 :ألف ًا شاركوا في احتجاجات
«السترات الصفراء»
ك�شفت وزارة الداخلية الفرن�سية �أن
نحو � 84ألف �شخ�ص تظاهروا بجميع
انحاء فرن�سا وذلك يف �إطار احتجاجات
«ال�سرتات ال�صفراء».
على �صعيد �آخر خرج �آالف املحتجني
�إلى �شوارع لندن ،يف �أكرب مظاهرتني
لل�سرتات ال�صفراء يف بريطانيا حتى
الآن �ضمتا اليمينيني والي�ساريني.
و�أفادت �صحيفة «�إندبندنت» الربيطانية
ب�����أن امل��دي��ن��ة ���ش��ه��دت يف ال��واق��ع
مظاهرتني ي�سارية وميينية ب�أجندتني
خمتلفتني ،لكن امل�شاركني يف كلتيهما
ارتدوا ال�سرتات ال�صفراء التي �أ�صبحت
رمزا للغ�ضب ال�شعبي على خلفية موجة
االحتجاجات التي اجتاحت فرن�سا
خالل الأ�شهر القليلة املا�ضية.
و�أو�ضحت ال�صحيفة �أن مئات املتظاهرين
اليمينيني امل�ؤيدين خلروج بالدهم من
االحت��اد الأوروب��ي احت�شدوا �أم��ام حمطة
مرتو «�سانت جيمز ب��ارك» ،فيما توجه
�آالف �آخرون ي�ساريون مب�سرية من �شارع
�أك�سفورد �سرتيت �إلى �ساحة الطرف الأغر،
احتجاجا على برنامج التق�شف احلكومي.

ام�س ا�ست�شهاد �شاب فل�سطيني مت�أثرا بجروح
ا�صيب بها من قبل قوات االحتالل الإ�رسائيلي
خ�لال م�شاركته يف م�سريات ال��ع��ودة وك�رس
احل�صار على احلدود ال�رشقية لقطاع غزة.
وقال املتحدث با�سم الوزارة �أ�رشف القدرة
ان ال�شاب �أنور حممد قديح ا�ست�شهد مت�أثرا
بجروح �أ�صيب بها يف الرقبة من قبل قوات
االحتالل قبل عدة ا�سابيع �رشق مدينة «خان
يون�س» جنوب القطاع.

أمير قطر بحث مع وزير الخارجية العماني
القضايا الخليجية

دبلوماسي أميركي :الواليات المتحدة

فقدت مكانتها كأهم العب دولي

• احتجاجات «السترات الصفراء»

اعترب مندوب �أمريكا لدى حلف الناتو
�سابقا� ،إيفو دالدر� ،أن وا�شنطن فقدت
خالل العامني املا�ضيني مركز الالعب
الأك�ثر �أهمية على ال�ساحة الدولية،
وقال �إنه من ال�صعب ا�ستعادة املركز.
ووفق ًا لدالدر ،يف العام  ،2017كان
يتعني على �أي دول���ة «التفكري يف
الإج��راءات التي ت�ستعد لها وا�شنطن،
�سواء كانت على م�ستوى التفكري �أو على
م�ستوى الفعل ،و�سواء كانت املفاو�ضات
ح��ول التجارة� ،أو امل�شاورات حول
التغري املناخي� ،أو ا�ستخدام القوة
الع�سكرية �أو تدبري االنقالبات» .ويقول

دالدر« :لقد �أُعطيت الواليات املتحدة
مكانة ه��ام��ة وه��ام��ة ج��دا يف �أذه���ان
زعماء العامل .لقد كان �أمر ما فكرت
به الواليات املتحدة� ،أو فعلته �أو مل
تفعله ،بالغ الأهمية».
وتابع« :ل�ست مت�أكد ًا من �أن��ه يف عام
� ،2021سيوا�صل قادة العامل التفكري يف
ما �ستفعله الواليات املتحدة» .ووفقا
له ،ونتيجة لقرارات اتخذها الرئي�س
الأمريكي احلايل ،دونالد ترامب ،يظهر
«فراغ ال�سلطة» يف العامل ،والتي �سيتم
مل�ؤها من قبل الدول الأخرى� ،أوال وقبل
كل �شيء من قبل ال�صني.

اجتاحت الثلوج والعوا�صف الثلجية
عدد ًا من دول العامل ،و�أدت �إلى وقوع
عدد من القتلى.
و�أعلنت ال�سلطات النم�ساوية �أم�س مقتل
ثالثة �أ�شخا�ص وفقدان �آخ��ر يف والية
�سالزبورغ غربي العا�صمة فيينا ب�سبب
العوا�صف الثلجية.
ونقلت وكالة ال�صحافة النم�ساوية عن
م�صادر �أمنية القول ان تلك العوا�صف

محليات 5

البنوك قادت بورصة
الكويت للمنطقة
الخضراء ...والسيولة
تراجعت إلى 28.25
مليون دينار

اقتصاد 6

 98مليون دينار
حجم االستثمارات
المباشرة الجديدة
خالل العام
الماضي

اقتصاد 7

السيتي لمواصلة
الضغط على
المتصدر أمام
وولفر هامبتون
في البريمييرليغ

الثلوج تجتاح ...العالم

ت�سببت كذلك يف �إغ�لاق  38مدر�سة،
�إ�ضافة �إل��ى انقطاع الكهرباء عن 50
منز ًال يف والية �سالزبورغ.
على �صعيد �آخ���ر� ،أعلنت املديرية
العامة للأمن الوطني اجلزائري وفاة
ثمانية ا�شخا�ص و�إ�صابة � 27آخرين يف
حوادث مرورية خمتلفة ب�سبب التقلبات
اجلوية التي ت�شهدها مناطق متفرقة من
البالد.

سيلفرمان :توأمة
في األجندتين
األميركية
والكويتية تجاه
قضايا المنطقة

بحث �أمري قطر ال�شيخ متيم بن حمد مع الوزير امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون
اخلارجية العماين يو�سف بن علوي الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك
ال�سيما املتعلقة بال�ش�أن اخلليجي.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية ان ذلك جاء خالل ا�ستقبال ال�شيخ متيم
ام�س الوزير بن علوي ،حيث جرى خالل اللقاء ا�ستعرا�ض العالقات
الأخوية الوطيدة بني البلدين و�سبل دعمها وتطويرها.

مقتل ثمانية في الجزائر وثالثة في النمسا

• الثلوج غطت اجلزائر

صباح المحمد أقام
مأدبة غداء لضيفه
وزير اإلعالم
اللبناني

رياضة 21
•  ...والنمسا

