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محمد بن سلمان يتباحث مع نائب

رئيس المجلس االنتقالي السوداني

• األمير محمد بن سلمان مستقبالً نائب رئيس املجلس االنتقالي السوداني

ذكرت وكالة الأنباء ال�سعودية �أن
ويل العهد الأمري حممد بن �سلمان
اجتمع مع نائب رئي�س املجل�س
الع�سكري االنتقايل ال�سوداين
حممد حمدان امللقب بحميدتي،
يف �أول زيارة له �إلى ال�سعودية.
و�أ�ضافت الوكالة �أن االجتماع عقد
يف مدينة جدة وجرى خالله بحث
التعاون بني البلدين.
وحت��دث��ت م�����ص��ادر متطابقة عن
�أن املباحثات تركزت على بقاء
القوات ال�سودانية امل�شاركة �ضمن
التحالف العربي يف اليمن مقابل
دعم اململكة لل�سلطات اجلديدة يف
ال�سودان بكل ال�سبل.
و�أك��د حميدتي بقاء ق��وات بالده
امل�شاركة �ضمن التحالف العربي
يف اليمن «حتى حتقق �أهدافها».

و�أ�شار يف ت�رصيح لوكالة «�سونا»
ال�سودانية الر�سمية� ،إل��ى �أن
ال��ق��وات ال�����س��ودان��ي��ة «متم�سكة
بالتزاماتها جت��اه التحالف،
و�ستبقى هناك».
وك����ان ن��ائ��ب رئ��ي�����س املجل�س
االنتقايل ال�سوداين ،قد و�صل الى
مطار امللك عبد العزيز الدويل،
وكان يف ا�ستقباله عدد من قيادات
اململكة وعلى ر�أ�سهم الأم�ير بدر
بن �سلطان بن عبدالعزيز م�ست�شار
العاهل ال�سعودي.
وبحث دقلو ،الثالثاء املا�ضي،
مع وفد �سعودي �إماراتي م�شرتك،
يف اخلرطوم ،العالقات بني الدول
الثالث ،فيما جدد الوفد امل�شرتك
خ�لال اللقاء حر�ص ال�سعودية
والإم�����ارات على �أم���ن ال�سودان

وا�ستقراره.
و�أك����د ن��ائ��ب رئ��ي�����س املجل�س
الع�سكري االنتقايل يف ال�سودان،
بقاء قوات بالده امل�شاركة �ضمن
التحالف العربي يف اليمن «حتى
حتقق �أهدافها».
و�أ�شار دقلو يف ت�رصيح لوكالة
«�سونا» الر�سمية� ،إلى �أن القوات
ال�سودانية «متم�سكة بالتزاماتها
جتاه التحالف ،و�ستبقى هناك».
وي�شارك ال�سودان ،منذ مار�س عام
 ،2015يف التحالف العربي الذي
تقوده ال�سعودية والإمارات ،بهدف
م�ساندة حكومة الرئي�س عبد ربه
من�صور هادي �ضد جماعة «�أن�صار
الله» احلوثية ،التي ت�سيطر على
�أرا�ض �شا�سعة يف اليمن من بينها
العا�صمة �صنعاء.

«السعودية» :دعوة لموقف حازم ضد

استهداف المدنيين بالطائرات المسيرة
دعت ال�سعودية املجتمع الدويل التخاذ موقف حازم من
جماعة «�أن�صار الله» احلوثية« ،ال�ستهدافها املناطق
امل�أهولة بال�سكان بال�صواريخ البال�ستية والطائرات
امل�سرية».
وقال القائم ب�أعمال وفد ال�سعودية الدائم لدى الأمم
املتحدة خالد منزالوي� ،إن ممار�سات احلوثيني تعد
«انتهاكا �صارخا للقانون الدويل والإن�ساين وقرارات
جمل�س الأمن ذات ال�صلة».وقال منزالوي يف كلمة �ألقاها
يف جمل�س الأمن الدويل يف جل�سة حول «حماية املدنيني

يف النزاعات امل�سلحة»« :اململكة حتر�ص ب�شكل م�ستمر
على حث املجتمع الدويل لتبني توجه موحد و�شامل
حلماية املدنيني والن�أي بهم عن النزاعات امل�سلحة».
و�أ�ضاف« :الهجوم على املن�ش�آت احليوية يف املناطق
الآهلة بال�سكان يعد ا�ستهتارا مبا�رشا ووا�ضحا بحياة
و�أرواح املدنيني» ،داعيا جمل�س الأمن واملجتمع الدويل
«للوقوف �صفا واحدا وتوحيد وجهات النظر يف �سبيل
حماية املدنيني يف النزاع ب�أ�شكاله كافة ودعم متكني
حتييد املدنيني».

منذ إنشائه قبل  38عام ًا

«مجلس التعاون» كيان ثابت وقوي ومتين
قال الأمني العام امل�ساعد لل�ش�ؤون
الت�رشيعية والقانونية بالأمانة
ال��ع��ام��ة ملجل�س ال��ت��ع��اون ل��دول
اخلليج العربية ال�سفري حمد املري
�إنه بعد م�ضي ما يقارب  38عاما على
�إن�شاء املجل�س ورغم املرور بالكثري
من املتغريات والتحديات االقليمية
والدولية الكبرية وامل ��ؤث��رة فقد
بقي جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية كيانا ثابتا وقويا ومتينا
وع��ام�لا على حتقيق �أه��داف��ه التي
�أن�شئ من اجلها.
و�أ�ضاف ال�سفري املري �أن املجل�س
ي�ستمد قوته ومتانته مما يتحلى به
قادة الدول الأع�ضاء من حكمة وبعد
نظر للتعامل مع �أي��ة متغريات �أو
حتديات م�ؤثرة والتن�سيق املبا�رش
مبا يكفل حماية م�صالح و�أمن الدول
وال�شعوب اخلليجية.
و�أ�شار الى ان املجل�س ي�ستمد قوته
�أي�ضا من نظامه الأ�سا�سي الذي �أكد
�أن هذه املنظمة قامت ا�ستنادا الى
ما يربط دولها من عالقات خا�صة
و�سمات م�شرتكة و�أنظمة مت�شابهة
كما ن�صت ديباجة النظام على �أن
امل�صري م�شرتك والهدف واحد فيما
�أعطى النظام اال�سا�سي كال من اجهزة
املجل�س الرئي�سية االخت�صا�صات
املنا�سبة للعمل على �أداء مهامها
و�أعمالها باملرونة الكافية للتعامل
مع �أية ظروف طارئة.
و�أفاد ال�سفري املري ب�أن قوة املجل�س
ت ��أت��ي ك��ذل��ك مم��ا مت خ�لال الفرتة
ال�سابقة من عمر جمل�س التعاون
م��ن �إق���رار للعديد م��ن الت�رشيعات
واالتفاقيات امل�شرتكة كان لها الأثر
امللحوظ يف ا�ستمرار جمل�س التعاون
ب ��أداء �أعماله ب�شكل متطور ومتقدم
كما �أن العمل الدائم على حتديث تلك
االتفاقيات والت�رشيعات و�آلياتها
التنفيذية مبا ي�ضمن اال�ستفادة من
التجارب والأح��داث امل�ستجدة كان
عامال ايجابيا يف اكت�ساب املجل�س
املزيد من القوة واملتانة.

وج��اءت ديباجة النظام الأ�سا�سي
ملجل�س التعاون اخلليجي مبنطلقات
وا�ضحة ب�أن ما يربط بني دوله من
ع�لاق��ات خا�صة و���س��م��ات م�شرتكة
و�أنظمة مت�شابهة �أ�سا�سها العقيدة
الإ�سالمية والإميان بامل�صري امل�شرتك
ووحدة الهدف و�أن التعاون فيما بينها
يخدم الأهداف ال�سامية للأمة العربية
والنظام الأ�سا�سي للمجل�س مبا ي�ؤكد
الدور االقليمي الأ�سا�سي الذي يلعبه
املجل�س.
وكانت انطالقة املجل�س يف ظل �أتون
احل��رب العراقية الإي��ران��ي��ة وهما
دولتان جارتان لدول املجل�س حيث
لعب املجل�س دورا مهما يف �إنهاء
احلرب كما �أن لل�سيا�سة اخلارجية
لدول جمل�س التعاون دورا حموريا يف
حترير الكويت ودعم وحدة وا�ستقرار
و���س��ي��ادة ال��ع��راق وم�ساندة ق�ضية
اجل��زر الإم��ارات��ي��ة الثالث املحتلة
والدعم الثابت للق�ضية الفل�سطينية
ودع��م وح��دة وا�ستقرار اليمن �إلى
جانب االهتمام بالو�ضع يف لبنان

• مجلس التعاون في إحدى جلساته

والأزمة ال�سورية وال�ش�أن ال�صومايل
وال�سوداين واجلزائري ودعم ال�شعب
الليبي وتطلعاته وكذلك �إدانة ا�ضطهاد
الأقليات امل�سلمة يف ميامنار.
وي�أتي احل��وار ال��ذي يجريه جمل�س
التعاون على جميع امل�ستويات مع
الدول واملجموعات الأخ��رى مبا يف
ذلك اللقاءات الهامة التي تتم على
م�ستوى وزراء اخلارجية على هام�ش
اجتماعات اجلمعية العامة للأمم
املتحدة يف نيويورك يف �شهر �سبتمرب
من كل عام انطالقا من قناعة را�سخة
ب�أهمية مثل هذا احل��وار يف تطوير
عالقات دول جمل�س التعاون مع تلك
ال��دول والتجمعات وت�أكيد ح�ضور
املجل�س يف ال�ساحة الدولية.
وي����ؤدي ه��ذا احل���وار املنتظم دورا
يف تعميق التفاهم امل�شرتك حول
الق�ضايا التي تتم مناق�شتها يف هيئة
الأمم املتحدة وم�ؤ�س�ساتها املختلفة
وغ�ير ذل��ك م��ن الق�ضايا الإقليمية
والدولية وتنمية العالقات بني دول
املجل�س والعامل.

ويعترب احلوار املذكور مدخال ورافدا
ال غنى عنه لدعم �سيا�سة دول جمل�س
التعاون الهادفة لن�رصة وم�ساندة
الق�ضايا العربية والإ���س�لام��ي��ة يف
املحافل الدولية كما �أن��ه ي�ؤكد يف
ال��وق��ت ذات��ه اهتمام دول املجل�س
بهموم العامل و�أنها ت�شاطر العامل
احل��ر الكثري م��ن املفاهيم والقيم
احل�ضارية و�أن ه��ن��اك الكثري من
امل�����ص��ال��ح امل�����ش�ترك��ة ال��ت��ي يجب
املحافظة عليها وتعزيزها.
ومن خالل احلوار ال�سيا�سي مع تلك
ال��دول والتجمعات ا�ستطاع جمل�س
التعاون حتقيق العديد من الإجنازات
منها الدفاع عن الق�ضايا العربية
والإ�سالمية على ال�ساحة الدولية ما
كان له الأث��ر الإيجابي يف ت�صحيح
العديد من املفاهيم وال�صور ال�سلبية
ال�سائدة عن العامل العربي والق�ضايا
الإ�سالمية الأمر الذي �أدى �إلى تعاطف
املجتمع الدويل مع هذه الق�ضايا يف
ظل ت�أكيد دول املجل�س على رف�ض
الإ�ساءة لكافة الأديان ورموزها.

تسعى لتهدئة التوتر بين واشنطن وطهران

مسقط :على إسرائيل أن تكون صديقة
وشريكة للفلسطينيين

البحرين :التحديات واألوضاع الراهنة
تستوجب تضافر الجهود

• وزير اخلارجية العماني

�شدد وزير اخلارجية العماين يو�سف بن علوي ،على �رضورة �أن تكون �إ�رسائيل
دولة �صديقة للفل�سطينيني و�رشيكة لهم ،ال دولة مغت�صبة لأر�ضهم وحقوقهم.
وقال« :يجب �أن تكون �إ�رسائيل دولة �صديقة للفل�سطينيني ،و�أن تكون دولة
�رشيكة ولي�ست دولة مغت�صبة ...و�إذا مل تعالج اخلطة الأمريكية كل هذه الأمور
�ستكون خطة ناق�صة».
و�أ�ضاف« :ال ميكن قبول �أن تكون لإ�رسائيل دولة ...وللفل�سطينيني خيام .هذا
لن يكون مقب ً
وال .امل�س�ألة لي�ست م�س�ألة �أموال ،لكنها م�س�ألة �شعب يقدر بنحو
ع�رشة ماليني يف الداخل ويف ال�شتات».وعن اخلطة الأمريكية اجلديدة لل�سالم،
املنتظر �إعالن تفا�صيلها ،قال بن علوي« :نعلم �أن هذا الأمر لي�س �سهالً� .سيواجه
م�صاعب كثرية ،وترتيبات وحت�ضريات ومناق�شات ،لكن كثريا من هذه التعقيدات
لها حلول� .إ�رسائيل وفل�سطني تقعان يف منطقة جغرافية واحدة ،وبالتايل ال
بد �أن تكون بينهما �رشاكات مفيدة للطرفني».من جهة �أخرى �أعلن بن علوي� ،أن
بالده «ت�سعى مع �أطراف �أخرى لتهدئة التوتر بني الواليات املتحدة و�إيران».
ونقلت اخلارجية العمانية عن بن علوي قوله �إن الطرفني الأمريكي والإيراين
«يدركان خطورة االنزالق �أكرث من هذا احلد» ،م�ؤكدا �أن «خطورة وقوع حرب
ميكن �أن ت�رض العامل ب�أ�رسه».وكان بن علوي قد زار طهران م�ؤخرا ،والتقى
نظريه الإيراين حممد جواد ظريف ،وتكهنت و�سائل �إعالم �إيرانية ب�أن الزيارة
اندرجت يف جهود الو�ساطة بني وا�شنطن وطهران .لكن اخلارجية الإيرانية �أكدت
الحقا �أن الزيارة مل تكن للتو�سط بني �إيران ووا�شنطن ،و�إمنا ركزت على بحث
�آخر التطورات والق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك.

اختراق وكالة األنباء «خطيئة» و«طعنة بالظهر»
• نائب ملك البحرين في املجلس الرمضاني

�أك��د الأم�ير �سلمان بن حمد نائب
امللك ويل العهد البحريني �أن
مملكة البحرين م�ستمرة دوم ًا يف
م�ساعي اخلري والنماء بف�ضل حكمة
وقيادة امللك الوالد حمد بن عي�سى
 ،وه��ي ت�سري دائ��م� ًا على نهجها
الثابت يف �سبيل حتقيق الأهداف
امل��ن�����ش��ودة للم�سرية التنموية
ال�شاملة بقيادته ل�صالح الوطن
واملواطنني.
جاء ذلك لدى زيارة �سموه يرافقه
�سمو ال�شيخ عي�سى بن �سلمان بن
حمد �آل خليفة �إلى جمل�س خالد �آل
�رشيف ،وجمل�س عائلة كازروين،
حيث نوه �سموه ب�أهمية املجال�س
الرم�ضانية ودوره���ا يف تكري�س
التوا�صل بني كافة �أبناء املجتمع،
وتر�سيخ قيم التكافل املجتمعي
التي يجب احلفاظ عليها ،و�إ�سهامها
يف توطيد �أوا�رص املحبة والت�آخي
والت�آلف بني اجلميع ،وقال �سموه
�إن اجلميع �أ�رسة واحدة والبحرين
غنية ب�أهلها و�إرثها ،وهو ما ن�ؤكد
عليه يف زياراتنا للمجال�س يف هذا
ال�شهر الف�ضيل التي هي عادة �أ�صيلة
توارثها الأجداد والآباء ،ونحر�ص
عليها لاللتقاء بكافة املواطنني يف
خمتلف حمافظات اململكة.
وق��ال �إن البحرين بف�ضل تكاتف
�أبنائها املخل�صني �أثبتوا �أنهم
�أهل عزمية و�إجن��از وبرهنوا على
�إخال�صهم ووقوفهم بجانب الوطن

يف كل ما مرت به اململكة من �أزمات
وحتديات والتي ا�ستطعنا جتاوزها
بف�ضل من الله وتوفيق منه ،ثم
بت�ضافر جهود اجلميع ،فال�شكر
لهم على كل ما يبذلونه من عطاء
خل��دم��ة ال��وط��ن ال��غ��ايل ،منوه ًا
�سموه ب�أن املنجزات التي حتققت
و�ستتحقق للوطن هي �إجنازات متت
ب�سواعد �أبناء البحرين والتي هي
حمل تقدير واعتزاز ،و�سنوا�صل
ال�سري مع ًا نحو حتقيق �أهدافنا
على كافة امل�ستويات ،والتي
تقودنا لبلوغ التطلعات التي
يطمح لها اجلميع ،متيقنني من
�إمكانية الو�صول لها كوننا على
امل�سار ال�صحيح يف ظل ما نراه من
عزم وحر�ص من املواطنني لتنفيذ
كل ما فيه اخلري للوطن
و�أ�ضاف �أنه بف�ضل من الله �أوال ثم
بتكاتف �أهل البحرين و�إخال�صهم
يف خدمة وطنهم وبدعم �أ�شقائنا
امل�ستمر يف اململكة العربية
ال�سعودية ودولة الإمارات العربية
املتحدة ودولة الكويت ،ا�ستطعنا
م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات املالية
وجتاوزها ،وتوحيد تلك اجلهود
املخل�صة لكل ما من �ش�أنه �أن يحقق
اال���س��ت��ق��رار امل���ايل يف اململكة،
ون�شكر الأ�شقاء على دعمهم جلهود
التنمية يف مملكة البحرين ،منوها
�سموه يف هذا ال�صدد �إلى �إ�سهامات
�أبناء اململكة وتفانيهم يف حب هذا

الوطن الغايل وعطائهم الذي يقود
نحو م�ستقبل مزدهر ب�أبنائه.
وقال �سموه �إننا متم�سكون بقوتنا
ووحدتنا وترابطنا جميعا ونحمي
�أب��ن��اء ه��ذا ال��وط��ن ف���ردا ف��ردا،
متطلعني نحو م�ستقبل م�رشق
ل�صالح �أبنائنا وللأجيال القادمة.
و�أ�شار �إلى �أن التحديات والأو�ضاع
الراهنة ت�ستوجب ت�ضافر اجلهود
وا�ستمرارية تعزيز ال�رشاكة مع
الأ���ش��ق��اء واحل��ل��ف��اء يف مكافحة
الإرهاب والت�صدي له ،م�ؤكدا على
مواقف اململكة الثابتة والرا�سخة
والداعمة لتلك اجلهود مبا يحفظ
�أمن وا�ستقرار املنطقة.
و�أ���ض��اف �أن ما يتم العمل عليه
اليوم من �أجل التنمية املن�شودة
م�ستمد مما مت التوافق عليه يف
ميثاق العمل الوطني ،ومبادئ
الر�ؤية االقت�صادية للبحرين 2030
واملبادرات واخلطط املختلفة التي
مت ا�ستحداثها من �أجل رفد عملية
التطوير والتحديث ،الفت ًا �إلى
�أنه قد حتقق للمملكة العديد من
النجاحات على خمتلف الأ�صعدة
يف ظل امل�سرية التنموية ال�شاملة
التي اختطها جاللة امللك ،منوها
مبا حتقق من تعاون بني ال�سلطتني
ومبا تقوم به ال�سلطة الت�رشيعية
من دور كبري يف حتقيق تطلعات
املواطنني ،وما مت م�ؤخرا من �إقرار
للميزانية العامة للدولة.

قطر :نتمنى من القمم المقبلة ح ً
ال للخالفات
واعتماداً على القدرات
غرد حمد بن جا�سم �آل ث��اين ،رئي�س
ال��وزراء القطري ال�سابق ب�ش�أن القمم
الثالث التي دع��ت �إليها ال�سعودية،
متمني ًا �أن تتمخ�ض عنها ثالث نتائج
حمددة.
وق��ال حمد ب��ن جا�سم �إن��ه يتمنى �أن
حتقق هذه القمم التايل :نقالت نوعية
يف العالقات .وحل اخلالفات ملواجهة
ال��ت��ح��دي��ات.ا���ض��اف��ة ال���ى االعتماد
على ال��ق��درات اخلليجية والعربية
والإ�سالمية.
حتى ن�ستطيع �أن ن��واج��ه الأخ��ط��ار
والأطماع التي حتدق باملنطقة �سواء
كانت من عدو �أو من �صديق ،هذا ما
�أمتناه.
�أما ما �أتوقعه للقمم املنتظرة فهو جمرد
�صدور بيان يدعم موقف اململكة ،و�أنا
ل�ست �ضد ذلك ،ولكن ما �سوف ي�صدر لن
يتجاوز بيانا �إن�شائيا جتميليا دعائيا
يقول للغرب ها نحن قد دعونا ثالثة
جتمعات،مثلما دعوناهم عندما زار
ترامب املنطقة ،ونقول فيه للغرب،
بعد جتاهلهم لنا ها نحن موجودون
وفعالون يف منطقتنا.
ويف تغريدة ثالثة بهذا ال�ش�أن ،كتب
امل�س�ؤول القطري الرفيع ال�سابق� ،إن ما

و�صفه بـ «هذا البيان الإن�شائي �سين�سى
يف اليوم التايل للقمة� ،أو يف الأ�سبوع
الذي بعده على �أكرث تقدير».
من جهة �أخ��رى غ� ّ�ردت عدة �شخ�صيات
قطرية رفيعة يف الذكرى الثانية ملا
يو�صف بالقر�صنة التي تعر�ضت لها
وكالة الأنباء القطرية ،والتي اعتربها
وزير اخلارجية حممد بن عبدالرحمن
طعنة يف الظهر.
ور�أى رئي�س الدبلوما�سية القطرية يف
انتقادات الذعة� ،أن �شعب بالده تعر�ض
جلرمية «قر�صنة مدبرة وتلفيق و�أكاذيب
برر بها الطاعن ح�صاره اجلائر».
ويف ال�سياق ذات��ه ،و�صف جوعان بن
حمد �شقيق �أمري قطر «جرمية قر�صنة
وكالة الأنباء» بـ «اخلطيئة» ،ور�أى �أن
هذه الذكرى بعد مرور عامني �أ�صبحت
«منا�سبة لهجاء الغدر وحمفزا للت�أمل يف
طبيعة تفكري ر�ؤو�س ال�شياطني ...لقد
كانت تلك اجلرمية �رشارة احلريق الذي
�شب بني املجتمع اخلليجي املت�آ�رص».
وت���ؤك��د ال��دوح��ة �أن وك��ال��ة الأن��ب��اء
الر�سمية «قنا» تعر�ضت يف  24مايو
 2017لعملية قر�صنة ،ن�رشت بوا�سطتها
ت�رصيحات من�سوبة لأمري البالد متيم بن
حمد �آل ثاين.

• رئيس الوزراء القطري السابق

