
ت�رصيحات  ب��دت  املا�ضية،  �ضاعة  ال���48  وخ��ال 
حممد بن �ضلمان، التي اأدىل بها اخلمي�س املا�ضي، 
املرحلة  يف  اليمني  الو�ضع  حول  الأه��م،  املوؤ�رص 
عقبوا  الذين  احلوثيني،  حفيظة  واأث��ارت  املقبلة، 
على بن �ضلمان، باأكرث من ت�رصيح، على امل�ضتوى 
الر�ضمي وقيادات اجلماعة البارزة. واأعلنت اجلماعة 
فجر  ق�ضفت  لها،  التابعة  ال�ضاروخية"  "القوة  اأن 
اأم�س اجلمعة، ب�ضاروخ بال�ضتي نوع "قاهر اإم 2"، 
اأحد مع�ضكرات اجلي�س ال�ضعودي يف جنران. وو�ضف 
التي  احلكومة  اإىل  من�ضوب  احلوثيون، عرب ت�رصيح 
األفتها اجلماعة وحلفاوؤها من حزب "املوؤمتر" الذي 
�ضلمان  بن  ت�رصيح  �ضالح،  اهلل  عبد  علي  يرتاأ�ضه 
ب�"الطائ�س وغري امل�ضوؤول". وقال امل�ضدر اإنهم "مع 
ال�ضام العادل وامل�رصف"، واإن "ال�ضعب اليمني )حد 
و�ضفهم( لن يرفع راية ال�ضت�ضام لأنه يوؤمن بعدالة 
ق�ضيته ويثق بوعد اهلل بالن�رص عما قريب". واعترب 
املتحدث الر�ضمي با�ضم اجلماعة، حممد عبد ال�ضام، 
اأن "ت�رصيح بن �ضلمان ميثل ف�ضيحة مدوية لاأمم 
�ضد  واملتواطئ  النفاقي  دورها  ويك�ضف  املتحدة 
اليمن، فذاك يقول لديه مبادرات �ضام، وهذا يوؤكد 

اأن احلرب �ضت�ضتمر!"، بح�ضب قوله.
اإىل  التف�ضريات،  بع�س  ذهبت  اأخ���رى،  زاوي��ة  من 
على  تركز  ال�ضعودي،  العهد  ويل  ت�رصيحات  اأن 
للتحالف،  امل�ضتهدف  اخل�ضم  باتوا  احلوثيني  اأن 
وبالتايل تخرج �ضالح، اأو تخفف الرتكيز عليه على 
عن  تتحدث  التي  الت�رصيبات  مع  بالتزامن  الأق��ل، 
ال�ضياق  ويف  حزبه.  مع  التحالف  يف  لدول  توا�ضل 
حكومة  يف  والريا�ضة  ال�ضباب  وزي��ر  راأى  نف�ضه، 
احلوثيني، وهو قيادي يف حزب "احلق" القريب من 

اجلماعة، ح�ضن زيد، اأن ت�رصيح بن �ضلمان "تناغم 
عبداهلل  علي  )اأي  اخلباز  تهريج  اعتربناه  ما  مع 
ال�ضخ�ضية  �ضفحته  على  زيد،  واأ�ضاف  �ضالح(". 
على موقع "في�ضبوك"، اإن الت�رصيح ح�رص ما �ضماه 
ب�"العدوان"، على "اأن�ضار اهلل وحرف م�ضار الدافع 
وكان  للتحالف.  الع�ضكري  التدخل  دافع  اأي  له"، 
�ضالح قد األقى، منذ اأيام خطابًا اأمام اجتماع للعديد 
من منا�رصيه، قلل خاله من �ضاأن اخلافات بينه 
الداخلية  باخلافات  اإياها  وا�ضفًا  اجلماعة،  وبني 
الهام�ضية. وقال اإن الرئي�س عبدربه من�ضور هادي، 
دغر،  بن  عبيد  اأحمد  ال�رصعية،  احلكومة  و)رئي�س 

"خبزه"  من  الأحمر(،  حم�ضن  علي  الرئي�س،  ونائب 
و"عجينته"، واأنهم "ب�ضاعته"، ما جعل زيد ي�ضفه 

ب�"اخلباز" وحديثه ب�"التهريج".
اإىل ذلك، كان من الافت جميء ت�رصيحات حممد 
اأن  املقرر  اجتماع مرتقب، من  �ضلمان، يف ظل  بن 
وي�ضم  الريا�س،  يف  املقبل  الأ�ضبوع  مطلع  ُيعقد 
وزراء اخلارجية وروؤ�ضاء الأركان يف دول التحالف، 
يف تطور غري م�ضبوق، منذ �ضهور طويلة، يثري العديد 
الجتماع،  دوافع  حول  والتكهنات  الت�ضاوؤلت  من 
وم�ضوؤولون  �ضعودية  �ضحف  عنه  حتدثت  ال��ذي 
الجتماع  وياأتي  اليمنية.  ال�رصعية  احلكومة  يف 

من  اأك��رث  على  مثرية  ت��ط��ورات  ظ��ل  يف  املرتقب، 
الريا�س،  اإىل  عدن  مدينة  دغر  بن  غادر  اإذ  �ضعيد، 
الدولية  التحركات  ياأتي عقب  اأنه  منذ يومني. كما 
واأبرزها  ال�ضام،  م�ضار  لتحريك  الرامية  الأخ��رية، 
ولد  اإ�ضماعيل  اليمن،  اإىل  الأمم��ي  املبعوث  زي��ارة 
الأ�ضبوع املا�ضي، واإعانه  اأحمد، لل�ضعودية  ال�ضيخ 
بوقف  تبداأ  ركائز،  ثاث  على  تقوم  مقرتحات  عن 
الأعمال العدائية، ثمامل�ضاعدات الإن�ضانية، و�ضوًل 
يف  لاأزمة  �ضلمي  حل  اإىل  للو�ضول  التفاو�س  اإىل 
فيها  يعقد  التي  تقريبًا،  الأوىل  املرة  وتعد  الباد. 
الأرك��ان  وروؤ�ضاء  اخلارجية  وزراء  ي�ضم  اجتماع 

اليمن، يف  التحالف، منذ بدء عملياته يف  يف دول 
26 مار�س/اآذار2015، الأمر الذي يفتح الباب اأمام 
تكهنات بتحول اأو توجه مل تت�ضح ماحمه بعد، قد 
الجتماع  اأن  على  اليمن،  يف  جديدة  مرحلة  يدعم 
دول  من  انعقاده  موعد  ر�ضميًا عن  الإعان  يتم  مل 
التحالف، بقدر ما حتدث عنه م�ضوؤولون يف احلكومة 

اليمنية ال�رصعية، باأنه مطلع الأ�ضبوع املقبل.
قد  �ضلمان،  بن  حممد  ال�ضعودي،  العهد  ويل  وكان 
لوكالة  ت�رصيحات  يف  املا�ضي،  اخلمي�س  اأعلن، 
حتول  ملنع  "م�ضتمرة  باده  حرب  اأن  "رويرتز"، 
واإىل  حدودنا"،  على  اآخ��ر  اهلل  حل��زب  احلوثيني 
لأن  اهلل،  حزب  هناك  يتكرر  لن  اأنه  من  "نتاأكد  اأن 
نف�ضه،  ال�ضياق  لبنان". ويف  اأ�ضد خطورة من  اليمن 
م�ضادر  اع��ت��ربت  اإذ  الت�رصيح،  تف�ضريات  ب��رزت 
تركيز  مع  يتما�ضى  الت�رصيح  اأن  مينية  �ضيا�ضية 
احلدود  من  القريبة  املناطق  يف  عملياته  التحالف 
ال�ضعودية، وهو الأمر الذي كان وا�ضحًا يف ال�ضهرين 
يف  اجلوية  ال�رصبات  وترية  ارتفاع  مع  الأخريين، 
�ضعدة،  حمافظة  يف  احل��دود  من  القريبة  املناطق 
حمافظة  مناطق  جانبها  واإىل  احلوثيني،  معقل 
ويف  وميدي".  حر�س  واأب��رزه��ا  احل��دودي��ة،  حجة 
ال�ضعودي،  العهد  ويل  ت�رصيحات  على  تعليقه 
العليا"،  الثورية  ب�"اللجنة  ُي�ضمى  ما  رئي�س  اعترب 
احلوثي،  علي  حممد  اجلماعة،  يف  البارز  القيادي 
"تويرت"  على  ال�ضخ�ضية  �ضفحته  على  تغريدة  يف 
اأن بن �ضلمان "اأعلن هدفًا غري اأهداف العدوان التي 
مل ي�ضتطع حتقيقها"، يف اإ�ضارة اإىل اأهداف التحالف 
انقلب  التي  ال�رصعية  احلكومة  ب��اإع��ادة  املعلنة، 
�ضنوات،  واأتباع �ضالح، منذ ثاث  عليها احلوثيون 
اأولوية ملف  فيما ت�ضري ت�رصيحات بن �ضلمان، اإىل 

احلدود ومنع "حزب اهلل" من تهديدها.

اليمن.. بين تصريحات ابن سلمان واجتماع التحالف المرتقب في الرياض
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ماتيس: لن نقبل مطلقًا امتالك بيونغ يانغ أسلحة نووية

أمير قطر: ترامب حاول أن يجمعني مع قادة دول 
المقاطعة في واشنطن

وكالت � متابع��ة اأكد وزي��ر الدفاع الأمريكي جيم�س ماتي�س، يف حديث من العا�ض��مة 
الكورية اجلنوبية �ضيئول اليوم، اأن باده لن تقبل مطلقا امتاك كوريا ال�ضمالية اأ�ضلحة 
نووي��ة. و�ض��دد جيم���س ماتي�س م��ن جهة اأخرى، عل��ى اأن وا�ض��نطن تف�ض��ل اللجوء اإىل 

الدبلوما�ضية، التي تكون اأكرث فاعلية عندما تدعمها قوة ع�ضكرية موثوق بها.
وح��ذر الوزير الأمريكي بيونغ يانغ، من اأن براجمها النووية وال�ض��اروخية لن تفيدها 
و�ض��تقو�س اأمنها ولن تعززه، م�ض��ريا اإىل اأن اجلي�س الكوري ال�ض��مايل ل ميكنه مواجهة 
حتالف الوليات املتحدة وكوريا اجلنوبية، وقال اإنه �ضيتم دحر اأي هجوم على الوليات 
املتحدة اأو حلفائها، واأي ا�ضتخدام لاأ�ضلحة النووية �ضُيقابل برد ع�ضكري قوي يف غاية 
الفعالية. من جانبه رف�س وزير الدفاع الكوري اجلنوبي �ض��وجن يوجن-مو خال اللقاء 
مع نظريه الأمريكي فكرة ن�رص اأ�ض��لحة نووية تكتيكية يف باده، كرد على التقدم الذي 
حتققه كوريا ال�ضمالية يف املجال ال�ضاروخي والنووي. جتدر الإ�ضارة اإىل اأن التوتر يف 
�ض��به اجلزيرة الكورية تزايد موؤخرا، بعد تنفيذ بيونغ يانغ �ضل�ض��لة من التجارب النووية 
وال�ض��اروخية، وتبادل الت�رصيح��ات العدائية بني الزعيم الكوري ال�ض��مايل كيم جونغ 
اأون والرئي���س الأمريكي دونالد ترامب. وترى وكالة املخابرات املركزية الأمريكية، اأن 
كوريا ال�ض��مالية قد متتلك بعد اأ�ضهر قليلة القدرة على �رصب الوليات املتحدة باأ�ضلحة 
نووي��ة. وكان الرئي���س ترام��ب قد وعد مبنع ح��دوث مثل هذا ال�ض��يناريو، وهدد بتدمري 

كوريا ال�ضمالية اإذا دعت احلاجة لذلك

وكالت � متابع��ة : ك�ض��ف اأم��ري قط��ر ال�ض��يخ متيم بن حم��د اآل ث��اين اأن الرئي�س 
الأمريكي دونالد ترامب حاول عقد قمة يف كامب ديفيد جتمع قطر مع جريانها 

حلل الأزمة اخلليجية، لكن دول املقاطعة مل ت�ضتجب للمبادرة.
ون�رصت �ض��بكة �ض��ي ب��ي اأ���س الأمريكي��ة عل��ى موقعه��ا مقتطفات م��ن مقابلة 
اأجرتها مع ال�ض��يخ متيم، ومن املقرر اأن تبث غدا الأحد، قال خالها اإن  الرئي�س 
الأمريك��ي، ال��ذي التقى به على هام�س فعاليات اجلمعي��ة العامة لاأمم املتحدة 
ال�ضهر املا�ضي، اأبدى رغبته يف اإنهاء الأزمة القطرية واقرتح اأن يح�رص الزعماء 

اخلليجيون من اأجل ذلك اإىل منتجع كامب ديفيد يف الوليات املتحدة.
وقال اأمري قطر: "اأجبته فورا اأننا على ا�ضتعداد كامل، وكنا دائما ندعو للحوار"، 
واأ�ضاف اأنه كان من املتوقع اأن يحدث هذا اللقاء يف وقت قريب، "لكني مل اأتلق 
اأي رد )من الدول الأخرى("، م�ضيفا اأنه بالرغم من ذلك "م�ضتعد اأن مي�ضي ع�رصة 

اآلف ميل باجتاه الدول التي قاطعته لو اأنها م�ضت خطوة واحدة".
ال�ضيخ متيم: �ضيادة قطر خط اأحمر

م��ع ذل��ك، رف���س اأمري قطر مطال��ب دول املقاطع��ة بقطع العاق��ات مع طهران 
واإغ��اق قناة اجلزيرة، م�ض��ريا اإىل اأن "�ض��يادتنا خط اأحمر"، واأ�ض��اف: "ل نقبل 

بتدخل اأحد يف �ضوؤوننا ال�ضيادية... كا، لن نغلق اجلزيرة".
وفيم��ا يتعلق باإيران، قال ال�ض��يخ متيم ملحاوره �ض��اريل روز: "اإي��ران جارتنا.. 
ولدينا كثري من اخلافات مبا فيها ال�ضيا�ضات اخلارجية، حتى اأكرث مما لديهم.. 
لكن دعني اأقول لك �ض��يئا.. عندما فر�س اإخواننا ح�ض��ارا �ض��اما علينا، ومنعوا 
و�ض��ول الأدوية والطعام، مل يبق اأمامنا اإل منفذ وحيد عرب اإيران، لتوفري الدواء 

والغذاء ل�ضعبنا".
كما رف�س ال�ض��يخ متي��م التهامات بدع��م الإرهاب، معتربا اأن ال�ض��بب احلقيقي 
للح�ضار يكمن يف "اأن ا�ضتقاليتنا ل تعجبهم.. نريد للمنطقة حرية التعبري، وهم 

يرون يف ذلك تهديدا لهم"، ح�ضب قوله.
وكانت ال�ض��عودية والإمارات والبحرين وم�رص قد قطعت العاقات الدبلوما�ضية 
م��ع قطر وفر�ض��ت ح�ض��ارا اقت�ض��اديا عليها من��ذ 5 يونيو/حزيران املا�ض��ي، 
متهم��ة اإياه��ا بدعم الإرهاب، وقدم��ت للدوحة قائمة من ال���رصوط حلل الأزمة، 

ت�ضمنت مطلبا بقطع العاقات مع طهران واإغاق قناة اجلزيرة.

 اأعلن املتحدث الر�ضمي با�ضم التحالف الدويل رايان ديلون، اأن قوات 
التحال��ف تعد هجوما على مدينة البوكم��ال مبحافظة دير الزور يف 

�ضوريا، التي تتواجد فيها اأغلبية قادة تنظيم "داع�س" الإرهابي.
وقال ديلون يف موؤمتر �ض��حفي اأم�س، "ينبغي اأن نر�ض��خ النجاحات 
الت��ي حققته��ا ق��وات �ض��وريا الدميقراطي��ة بحق��ول العم��ر النفطي��ة 
مبحافظ��ة دي��ر الزور، ونوا�ض��ل تطه��ري املناطق الت��ي ل تزال حتت 
�ض��يطرة داع�س، ومن ثم الإعداد للهجوم عل��ى مدينة البوكمال، التي 
وفقا لعتقادنا تتواجد فيها اأغلبية قادة داع�س". ووفقا لديلون، بعد 
حترير املو�ضل يف العراق، والرقة يف �ضوريا، تبقى مدينة البوكمال، 

التي تقع على ال�ضفة الغربية لنهر الفرات اأهم معقل لاإرهابيني.
"داع���س" يع��زز دفاعات��ه يف اآخ��ر معاقل��ه عل��ى احل��دود العراقية 
ال�ض��ورية  وق��ال ديلون، "اإن تنظيم داع�س يع��زز دفاعاته يف منطقة 
عل��ى احلدود بني �ض��وريا والع��راق، حت�ض��با لهجوم من قب��ل القوات 
ال�ض��ورية والعراقية ال�ض��اعية لطرد التنظيم من اآخ��ر معاقله .. حاليا 
ن��رى عملية تعزيز للدفاعات يف كل من القائ��م والبوكمال"، منوها 
باأن قيادة التنظيم انتقلت اإىل البوكمال من بلدات يف العمق ال�ضوري.

واأ�ض��ار املتحدث اإىل اأن، مقاتلي التنظي��م باتوا الآن خمتلفني متاما 
عن املقاتلني الذين حاربهم التحالف يف الفرتة التي �ض��بقت معركة 
املو�ض��ل، وهي اأك��رب مدينة انتزعت من �ض��يطرة التنظيم يف العراق، 
"مل نر قتال حتى املوت كهذا الذي راأيناه يف املو�ض��ل، واعتقد اأن 

الأمر يرجع يف معظمه اإىل معنوياتهم".
واأكد ديلون اأن البوكمال هدف "بالتاأكيد" للتحالف، لكنه اأو�ضح اأن 

القرار مرتوك لقوات �ضوريا الدميقراطية يف م�ضاألة �ضن هجوم بري.
يف �ض��اأن مت�ض��ل، �ض��نت ق��وات اجلي���س العراق��ي هجوم��ا اخلمي�س، 
لل�ض��يطرة عل��ى اآخر منطقة خا�ض��عة للتنظي��م، وت�ض��م راوة والقائم 
اآخر بلدة على احلدود مقابلة ملدينة البوكمال ال�ض��ورية التي ي�ضيطر 
عليها التنظيم اأي�ض��ا. والبوكمال هدف لكل من التحالف الذي تقوده 

الوليات املتحدة، وكذلك للحكومة ال�ضورية القوات الرديفة لها.
ت�رصيح��ات املتح��دث تاأت��ي بالتزام��ن م��ع تق��دم اجلي�س ال�ض��وري 
والق��وات الرديف��ة ل��ه باجت��اه مدين��ة البوكم��ال، بع��د اأن متكن من 

ا�ضتعادة عدة قرى يف اأق�ضى الريف اجلنوبي ال�رصقي لدير الزور.

وفيم��ا يخ���س حتدي��دا التط��ور الأخري ال��ذي حققت��ه قوات �ض��وريا 
الدميقراطي��ة بال�ض��يطرة عل��ى حق��ل العم��ر النفطي وه��و اأكرب حقل 
نفطي ب�ضوريا، قال املتحدث اإن الأولوية الآن بالن�ضبة لقوات �ضوريا 
الدميقراطي��ة ه��ي تعزي��ز �ض��يطرتها على احلق��ل ال��ذي انتزعته هذه 
القوات من �ض��يطرة داع�س الأحد، "الآن ينبغي اأن نر�ض��خ اأقدامنا يف 
تلك املنطقة وداخل حقل العمر وحوله واملنطقة املوؤدية اإليه، للتاأكد 
من اأن املنطقة اآمنة، ثم �ضيكون القرار لقوات �ضوريا الدميقراطية، اإن 

كانت ت�ضتطيع تخ�ضي�س املوارد املنا�ضبة للزحف اإىل البوكمال".
ومب�ض��اعدة التحال��ف تقاتل قوات �ض��وريا الدميقراطي��ة التنظيم يف 
ال�ض��فة ال�رصقي��ة لنه��ر الف��رات، بينم��ا ترتك��ز معظم مع��ارك قوات 

احلكومة ال�ضورية وحلفائها �ضد التنظيم يف ال�ضفة الغربية.

دعت لندن على ل�ض��ان مندوبها ل��دى الأمم املتحدة ماثيو 
رايكروف��ت اإىل ���رصورة ال��رد ال��دويل احل��ازم والعاج��ل، 
وحما�ض��بة امل�ض��وؤولني عن هجوم خان �ض��يخون ا�ض��تنادا 
اإىل تقري��ر جلن��ة التحقيق الدولية. واأ�ض��اف: "امل�ض��وؤولية 
الآن ملقاة على عاتق جمل�س الأمن الدويل الذي من واجبه 
اإقرار العدالة"، م�ضريا اإىل ا�ضتمرار باده يف امل�ضاورات مع 
اأع�ض��اء جمل�س الأمن ل�ض��ياغة م�رصوع قرار دويل يفر�س 
عقوبات اإ�ضافية على �ضوريا حتت البند ال�ضابع من ميثاق 
الأمم املتحدة الذي يجيز التدخل الع�ض��كري. جتدر الإ�ضارة 
اإىل اأن اللجن��ة الدولية املكلف��ة بالتحقيق يف هجوم خان 

�ضيخون يف حمافظة اإدلب �ضمال غربي �ضوريا، قد خل�ضت 
موؤخرا اإىل اأن "القوات ال�ض��ورية هي امل�ضوؤولة عن الهجوم 
الذي تعر�ض��ت له خان �ض��يخون اخلا�ض��عة اآنذاك ل�ضيطرة 
املعار�ض��ة". الافت يف ما يحيط با�ض��تخدام الغاز ال�ضام 
يف خ��ان �ض��يخون، اأن وا�ض��نطن ق��د اعرتف��ت ب�ض��كل غري 
مبا�رص، باأن "امل�ض��لحني هم من ا�ضتخدموا الغاز ال�ضام يف 
حمافظ��ة اإدلب". رو�ض��يا من جهتها، عطل��ت م�رصوع قرار 
اأمريكي يف جمل�س الأمن، اقت�ض��ى التمديد للجنة الدولية، 
وحذرت من اأنها �ضوف حتبط اأي قرار يدين �ضوريا، با اأدلة 
دامغة تثبت التهامات املن�ضوبة اإليها. يذكر اأن املعار�ضة 
ال�ض��ورية كانت قد اأعلنت يف ال�4 من اأبريل املا�ض��ي، عن 
مقت��ل 80 �ضخ�ض��ا واإ�ض��ابة 200 يف اعت��داء كيميائ��ي 

عل��ى خان �ض��يخون. وزعم��ت اأن ق��وات اجلي�س ال�ض��وري، 
هي التي ا�ض��تخدمت الكيميائي �ض��د املدني��ني، فيما نفت 
دم�ض��ق هذه التهامات جملة وتف�ض��يا، وذّكرت باأنها قد 
تنازل��ت عن تر�ض��انتها الكيميائية بالكام��ل حتت اإ�رصاف 
منظمة حظر الأ�ض��لحة الكيميائية. وا�ض��نطن بدورها، ويف 
اإط��ار التهام��ات لدم�ض��ق با�ض��تخدام الكيميائي، �رصبت 
يف ال���7 م��ن اأبري��ل املا�ض��ي مط��ار ال�ض��عريات ال�ض��وري 
بال�ض��واريخ، بدع��وى ا�ض��تخدام الط��ريان ال�ض��وري له يف 
"غارات��ه الكيميائي��ة عل��ى املعار�ض��ة واملدنيني". جلنة 
التحقي��ق، ت�ض��كلت �ض��نة 2015 وت�ض��م خرباء م��ن الأمم 
املتحدة ومنظمة حظر الأ�ض��لحة الكيميائية، وجرى جتديد 

تفوي�ضها لعام ثان ال�ضنة املا�ضية،

وق��ع رئي�س ال��وزراء اللبناين �ض��عد احلريري، وفق 
اأنباء تداولتها و�ضائل اإعامية لبنانية، قرار تعيني 
�ض��فري جدي��د للبنان بدم�ض��ق، هو �ض��عد زخيا الذي 
حظ��ي مبوافق��ة احلكومة ال�ض��ورية. وح�ض��ب موقع 
"ليبانون ديبات"، �ضي�ض��تلم ال�ضفري اجلديد مهامة 
يف الأّول من ال�ضهر القادم با�ضتقبال ت�ضلم وت�ضليم 
ر�ضمي �ضوري، اإذ �ض��يجري ا�ضتقبال ال�ضفري اجلديد 
عند نقطة امل�ض��نع ثّم اإىل ق���رص املهاجرين حيث 
�ضُي�ض��ّلم اأوراق اعتماده اإىل الرئي�س ال�ض��وري ب�ضار 
الأ�ض��د ث��ّم ينتق��ل اإىل مق��ّر ال�ض��فارة اللبنانّي��ة يف 

دم�ضق.
على اأن يجري ت�ض��ّلم وت�ض��ليم بينه وبني فرح نبيه 
ب��ري، التي تق��وم مبهام القائ��م باأعمال ال�ض��فارة 

اللبنانّية هناك
 وبح�ض��ب موق��ع ليبان��ون ديب��ات ف��اإن احلريري 
�ضيكون اأول رئي�س حكومة عربي ودويل يوقع على 

قرار تعيني �ضفري يف �ضوريا.
اللبن��اين  الأعل��ى  للمجل���س  الع��ام  الأم��ني  وكان 
-ال�ض��وري، ن�رصي خ��وري، قد �رصح �ض��ابقا باأن 
�ض��فريا لبنانيا جديدا يف �ض��وريا �ض��يبا�رص اأعماله 

قريبا.
ي�ض��ار اإىل اأن فرح نبيه بري �ض��غلت من�ضب القائم 
بالأعم��ال يف �ض��فارة لبن��ان يف دم�ض��ق، خ��ال 

الأعوام الأربعة املا�ضية.

بالتوازي مع تقدم الجيش السوري.. التحالف يعد هجومًا على البوكمال

سوريا.. أول الشهر بريطانيا تبحث مع مجلس األمن معاقبة دمشق تحت البند السابع
بداية عودة السفراء! وكاالت ـ متابعة
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بعد انفصال كتالونيا .. مدريد تعين حاكمًا لإلقليم

اأعلنت مدريد عن نقل مهام رئي�س حكومة كاتالونيا اإىل 
نائب رئي�س الوزراء الإ�ض��باين، �ضورايا �ضاينز دي �ضانتا 
ماري��ا عق��ب اإعان رئي���س ال��وزراء الإ�ض��باين ماريانو 
راخ��وي عن حل برمل��ان وحكومة كتالوني��ا. وجاء يف 
بيان ر�ضمي بهذا اخل�ض��و�س، اأن "رئي�س حكومة الباد 
يت��وىل مه��ام و�ض��احيات رئي���س حكوم��ة كتالوني��ا، 
وي��وكل ه��ذه امله��ام اإىل نائ��ب رئي�س احلكوم��ة". كما 
اأ�ض��ري اإىل اأن احلكوم��ة الإ�ض��بانية تتوىل مه��ام حكومة 
كتالونيا. بالإ�ضافة اإىل ذلك، قامت احلكومة الإ�ضبانية 
باإق�ض��اء قائد �رصطة كتالونيا، خو�ضيب لوي�س ترابريو، 

وفقا ملا جاء يف بيان احلكومة.
وق��ال وزير الداخلية الإ�ض��باين خوان اإغنا�ض��يو �ض��ويدو 
يف ح�ض��ابه على موقع التوا�ض��ل الجتماع��ي "تويرت"، 
"اأوقفنا رئي�س �رصطة كتالونيا عن عمله"، م�ضريا اإىل اأن 
وزارة الداخلية تتوىل م�ض��وؤولية اإدارة ال�ضوؤون الداخلية 
لاإقلي��م بع��د اإعانه النف�ض��ال ع��ن اإ�ض��بانيا، من اأجل 

�ضمان �ضري تطبيق القانون يف الإقليم.
�ض��باطها  الإقلي��م  �رصط��ة  قي��ادة  دع��ت  باملقاب��ل 
وعنا�رصه��ا، اإىل التزام احلياد يف الأزمة مع العا�ض��مة 
اإ�ض��بانيا  يف  املركزي��ة  ال�ض��لطات  الإ�ض��بانية.وكانت 
�ض��يطرت ب�ض��كل مبا�رص عل��ى اإقلي��م كتالوني��ا، واأقالت 
احلكومة النف�ض��الية املت�ض��ددة، بعد اأن �ضادق جمل�س 
ال�ض��يوخ الإ�ض��باين على قرار تطبيق املادة ال� 155 من 
الد�ض��تور الإ�ض��باين وفر�س احلكم املبا���رص يف الإقليم، 
واإجراء انتخابات مبكرة يف الإقليم يوم ال�21 دي�ض��مرب 
املقب��ل، ون�رصت م��ا اتخذته من تدابري خا�ض��ة ليا يف 

موقع اجلريدة الر�ضمية على الإنرتنت.
ياأتي ذلك بعدما اأعلن برملان كتالونيا اجلمعة ا�ضتقال 
الإقليم عن اإ�ض��بانيا لي�ضبح "دولة م�ض��تقلة تاأخذ �ضكل 
جمهورية" بح�ضور رئي�ض��ه كارل�س بيغدميونت وغياب 
املعار�ض��ة.واأيد �ض��بعون نائب��ا القرار وعار�ض��ه ع�رصة 
نواب وامتنع ع�ض��وان عن الت�ض��ويت. وت�ض��كل الأحزاب 
النف�ض��الية م��ن الي�ض��ار املتط��رف اإىل مي��ني الو�ض��ط 

غالبية يف الربملان )72 من اأ�ضل 135(.
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اأثارت ت�صريحات ويل العهد 
ال�صعودي، الأمري حممد بن 

�صلمان، عن ا�صتمرار احلرب 
يف اليمن ملنع وجود "حزب 

الله" اآخر، على حدود بالده، 
حفيظة جماعة "اأن�صار 

الله" )احلوثيني(، فيما من 
املرتقب اأن ُيعقد اجتماع 

لوزراء خارجية وروؤ�صاء 
اأركان دول التحالف، يف 

العا�صمة ال�صعودية الريا�ض، 
الأ�صبوع املقبل، يف تطور 

لفت، تتباين التوقعات 
ب�صاأن ما ميكن اأن يقر خالل 
الجتماع، يف ظاللتطورات 

التي تعي�صها البالد.
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