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خبير عسكري يحدد فرص نجاة أميركا من الهجوم النووي الروسي

موسكو: الدفاعات السورية اسقطت 30 
صاروخا اسرائيليا مجنحا

الشرطة اإلسرائيلية تبدأ باستخدام 
كاميرات في زيها الرسمي

برل��ن - �جلورن���ل: تو�ش��ل خبري ع�شك��ري �أمل���ين �إىل نتيجة مهم��ة ب�ش�أن 
م�ش��ري �لولي�ت �ملتح��دة �لأمريكية يف ح�ل دخوله� ح��رب مو�جهة نووية 

مع رو�شي�.
ونق��ل موق��ع " Deutschlandfunk" �لأمل���ين، تقرير �خلب��ري �لأمل�ين، 
يورغ��ن �ألتم�ن، �أن��ه يف ح�ل ح��دوث مو�جهة نووية بن رو�شي��� و�لولي�ت 
�ملتح��دة �لأمريكي��ة، ف�لأخ��رية �شتك��ون ع�ج��زة عن �ش��د �لهج��وم �لنووي 
�لرو�شي. وج�ء تعليق �خلبري �لأمل�ين �ألتم�ن رد� على نو�ي� �لرئي�س �لأمريكي 
تر�م��ب �لذي يخطط بتحديث نظ�م �لدف�ع �ل�ش�روخي �لأمريكي و�إطالقه �إىل 

�لف�ش�ء �خل�رجي ليت�شنى حم�ية �لبالد من خالل هذه �لأنظمة �خل�رجية.
ووفق� للخب��ري �لأمل�ين، ف�إن �جلي�س �لأمريكي �شيكون خمطئ� كثري� �إذ� �عترب 
�أن��ه ق�در على مو�جهة و�شد �ل�شو�ري��خ �لرو�شية �لنووية عرب �أنظمة دف�عية 
جوي��ة حديث��ة يف ح�ل �ن�شحبت �لولي�ت �ملتحدة م��ن مع�هدة �لتخل�س من 
�ل�شو�ري��خ �ملتو�شط��ة و�لق�ش��رية �ملدى، م�ش��ري� �أن رو�شي� ط��ورت �أ�شلحته� 
�ل�ش�روخي��ة وب�ت��ت بعي��دة كل �لبع��د مب�شتو�ه��� �لتقني عن �أنظم��ة �لدف�ع 

�لأمريكية �لتي �شت�شد فقط %10 من �ل�شو�ريخ.

بغد�د - �جلورن�ل: �أعلنت وز�رة �لدف�ع �لرو�شية، عن ��شق�ط �لدف�ع�ت �جلوية �ل�شورية �أكرث 
م��ن 30 �ش�روخ� جمنح� وقنبلة موجهة �أثن�ء ت�شديه� لغ���ر�ت نفذه� �لطري�ن �لإ�رس�ئيلي 
ليل��ة �ول �م���س. وق���ل �ملرك��ز �لوطن��ي للدف���ع �لرو�ش��ي يف بي���ن ، �إن “ط�ئ��ر�ت حربي��ة 
�إ�رس�ئيلي��ة �شن��ت 3 غ�ر�ت على �شوري���، من �ملح�ور �لغربي و�جلنوب��ي �لغربي و�جلنوبي”. 
و�أ�ش�ف �لبي�ن، �أن �ل�رسب�ت �لإ�رس�ئيلية �أ�شفرت عن مقتل 4 ع�شكرين �شورين و�إ�ش�بة 6 
�آخري��ن، �إ�ش�فة �إىل ت�رسر جزئي للبنية �لتحتية ملط�ر دم�شق �لدويل. وك�ن جي�س �لحتالل 
�ل�رس�ئيل��ي �أعل��ن يف وقت �ش�بق، �أن��ه ��شتهدف مو�قع �إير�نية و�أخ��رى ت�بعة للدف�ع �جلوي 
�ل�شوري قرب دم�شق، بينم� �أكد �لإعالم �ل�شوري �أن �لدف�ع�ت �جلوية �ل�شورية ت�شدت لعدو�ن 
�إ�رس�ئيل��ي، و�أ�شقط��ت ع���رس�ت �ل�شو�ري��خ �ملع�دي��ة. و�علنت �شوري���، عن ت�شديه��� لعدو�ن 
�إ�رس�ئيل��ي جدي��د عل��ى �ر��شيه� ومنعته من حتقي��ق �أهد�فه. وذكرت وك�ل��ة �لنب�ء �ل�شورية 
�لر�شمية “�ش�ن�” يف خرب �طلعت عليه /�ملعلومة/، �أنه “يف مت�م �ل�ش�عة /10ر1/  من فجر 
�م���س �لثن��ن �لو�قع يف 21/1/2019 ق�م �لع��دو �لإ�رس�ئيلي ب�رسبة كثيف��ة �أر�ش� وجو� 
وعرب موج���ت متت�لية ب�ل�شو�ريخ �ملوجهة وعلى �لف��ور تع�ملت منظوم�ت دف�عن� �جلوي 

مع �ملوقف و�عرت�شت �ل�شو�ريخ �ملع�دية ودمرت �أغلبيته� قبل �لو�شول �إىل �أهد�فه�”.

�لقد���س - �جلورن���ل: بد�أت �ل�رسط��ة �لإ�رس�ئيلية يف تل �أبي��ب، يف ��شتخد�م ك�مري�ت 
مو�شوع��ة يف زيه��� يف م���رسوع �شيمتد جلمي��ع عن��رس �ل�رسطة وي�شع��ى ملنح مزيد 
م��ن �ل�شف�في��ة لعمله�، وفقً� لبي�ن ر�شمي. و�شتكلف �لك�م��ري�ت 70 مليون �شيكل، �أي 
نح��و 16 مليون يورو، وترى �ل�رسطة �أنه� �شتفي��د عن��رس �ل�رسطة و�ملو�طنن �لذين 
يرغب��ون يف مزيد من �لثقة يف حترك�ت �ل�رسط��ة. ومت طرح هذ� �مل�رسوع بعد يومن 
م��ن �إط��الق �ل�رسطة �لن�ر وقتل �ش�ب يع�ين من م�شكالت ذهنية من �أ�شل �إثيوبي ك�ن 
يج��ري يف �ل�ش���رع ب�شكن نح��و عن��رس �لأم��ن، وفقً� مل��� ذكرته �ل�رسط��ة. و�أعربت 
�جل�لي��ة �لإثيوبي��ة عن ��شتي�ئه��� يف عدة م��ر�ت �إز�ء �لو�شع �لتميي��زي لقو�ت �لأمن 
و�أي�ش��ً� يف هذه �لق�شي��ة. وبد�أت �ل�شتعد�د�ت لو�شع �لك�م��ري�ت يف ع�م 2016 بعد 
نحو ع�م من ت�شبب �شور لعن��رس �رسطة ت�رسب جندي �إثيوبي يف �إث�رة �حتج�ج�ت 
يف جمي��ع �أنح���ء �لبالد �ش��د وح�شي��ة �ل�رسطة و�لعن�رسي��ة. وذكر بي���ن �ل�رسطة �أن 
�ش��ك�وى �لتعدي من ج�نب عن��رسه� تر�جعت بن�شب��ة %35 يف نق�ط �ل�رسطة �لتي 

و�شعت فيه� �لك�مري�ت يف ع�م 2017.

ل ت��ز�ل �لحتج�ج���ت �ل�شود�نية، م�شتمرة، بع��د �شهر على بد�يته� يف 
عدد كب��ري من �ملدن، ورغم حم�ولت م��ن �حلكومة يف �خلرطوم على 
تهدئ��ة �ملو�طنن بعدد م��ن �لقر�ر�ت. وحذر مب���رك �لف��شل �ملهدي، 
ن�ئ��ب رئي�س �لوزر�ء �ل�ش�بق، ورئي���س حزب �لأمة �لإ�شالح و�لتجديد، 
م��ن �شين�ريوه���ت قد حتدث ب�شبب �لحتج�ج���ت منه� '�نقالب ق�رس 
يجع��ل م��ن �لرئي���س �لب�ش��ري كب���س ف��د�ء لي�شتم��ر حك��م �لإ�شالمين، 
و�شين�ري��و �آخ��ر يتمث��ل يف �نقالب يق��وم ب��ه �لرئي�س نف�ش��ه بع�شكرة 
�لأو�ش���ع يف �لبالد'، ح�شب موقع '�ش��ود�ن تربيون'. وق�ل �ملهدي �إنه 
توقع 'حدوث ثورة و�نفج�ر �لأو�ش�ع يف �لبالد مبكر�'. و�أرجع �ملهدي 
�ل�شب��ب يف ذل��ك �إىل '�لغ��ن �لرت�كمي م��ن مم�ر�ش�ت �لنظ���م، و�لقمع 
�ملنهج��ي �لذي م�ر�ش��ه جت�ه �لقيم �ملجتمعي��ة، و�لت�شييق على حي�ة 
�لن����س �خل��شة، و�لن�ش�ء على وجه �خل�شو���س'. وك�ن �ملهدي ي�شغل 
من�ش��ب ن�ئب رئي�س �ل��وزر�ء يف �حلكومة �ل�ش�بق��ة للحكومة �حل�لية. 

ومي��ر �ل�ش��ود�ن ب�أزم��ة �قت�ش�دية خ�نق��ة �أدت �إىل تفجر �حتج�ج���ت �شعبية، 
و�ندلعت �لحتج�ج�ت يف عدة مدن �شود�نية ب�شبب �شح �خلبز، ولكنه� تطورت 
�إىل �ملط�لبة ب�إ�شق�ط حكومة �لرئي�س عمر �لب�شري، فيم� �أ�شدر �لرئي�س �ل�شود�ين 
ق��ر�ر� جمهوري� بت�شكي��ل جلنة لتق�ش��ي �حلق�ئق حول �لأح��د�ث �لأخرية �لتي 
�شهدته��� �لبالد برئ��شة وزير �لعدل مولن� حمم��د �أحمد �ش�مل. ووقع 22 حزب� 
�شود�ني� غ�لبيته��� م�ش�ركة يف �حلكومة، موؤخر�، على مذكرة رفعته�، للرئي�س 
�ل�ش��ود�ين عمر �لب�شري، للمط�لب��ة بحل �حلكومة و�لربمل���ن �ل�شود�ين، وط�لبت 
�جلبه��ة �لوطنية للتغيري، �لت��ي ت�شم 22 حزب�، بتكوي��ن جمل�س �شي�دي جديد 
يقوم بت��ويل �أعم�ل �ل�شي�دة عرب ت�شكيل حكوم��ة �نتق�لية جتمع بن �لكف�ء�ت 
�لوطني��ة و�لتمثي��ل �ل�شي��شي لوقف �لنهي�ر �لقت�ش���دي وي�رسف على تنظيم 
�نتخ�ب���ت ع�مة نزيه��ة، و�تهمت �جلبهة، �حلكومة ب�إهم���ل تطوير �لقط�ع�ت 
�لإنت�جي��ة، وعل��ى ر�أ�شه��� �لزر�عة و�نته���ج �شي��ش�ت خ�طئ��ة �أدت �إىل تف�شي 
�لبط�ل��ة وتده��ور �خلدم�ت �ل�شحي��ة و�لتعليمي��ة. وي�شهد �ل�ش��ود�ن �شعوب�ت 
�قت�ش�دي��ة متز�ي��دة مع بلوغ ن�شبة �لت�شخم نح��و 70 % وتر�جع �شعر �جلنيه 

�ل�شود�ين مق�بل �لدولر �لأمريكي و�ش�ئر �لعمالت �لأجنبية.

ونقلت "�لأن��ش��ول"، عن مكتب �لرئي�س 

�لرتك��ي، �أن �أردوغ���ن وتر�م��ب �تفق���، 
خ��الل �ت�ش���ل ه�تف��ي بينهم���، ب�ش�أن 
�لق�ش���ء عل��ى �ملج�مي��ع �ملتبقي��ة من 

"د�ع���س" يف �شوري���، و�تخ���ذ  تنظي��م 
ك�فة �لإج��ر�ء�ت �لالزمة للحيلولة دون 

عودته.

و�أعلن �لرئي���س �لأمريكي دون�لد تر�مب 
يف دي�شمرب �مل��شي، �شحب قو�ت بالده 
�لتي يبلغ قو�مه� تقريب� �ألفي جندي يف 

�شوري���، �لأمر �لذي �أث���ر خم�وف ب�ش�أن 
م�ش��ري حلف�ئه��� م��ن �لق��و�ت �لكردي��ة 

�لذين تعتربهم تركي� �أعد�ءه�.
وتخط��ط �أنقرة لو�شع يده��� على مدينة 
منب��ج، �أحد �أبرز �ملر�ك��ز �لكردية ب�رسق 
�شوري�، ل�شمه� لحق� �إىل "منطقة �آمنة" 
�أن�ش�أته� تركي� �ش�بق� يف �رسيط حدودي 

ميتد بن مدينتي �إعز�ز وجر�بل�س.
ق�ل �لرئي�س �لرتكي رجب طيب �أردوغ�ن 
�إن م� تقوم ب��ه تركي� يف منطقة عفرين 
�ل�شوري��ة �ش��د "�لإره���ب" �شيك��ون ل��ه 

"مك�نة حمورية" يف ذ�كرة �لأتر�ك.
و�أك��د �أردوغ���ن خ��الل خم�طبت��ه، عرب 
�ت�ش���ل مرئ��ي، ع�شكري��ن �ش�رك��و� يف 
�لعملي��ة، �أن��ه ل ميكن ن�شي�ن م��� �أ�شم�ه 
"�لن�ش���ل �ملب���رك" �ل��ذي جرى خالل 
غ�شن �لزيتون �ش��د "�لإره�ب"، مت�بع� 
"عمليتن� هذه �شتتو��شل دون �أي توقف 
�ش��و�ء يف عفري��ن �أو جر�بل���س �أو �لب�ب، 
و�شن�شم��ن جلمي��ع �أ�شق�ئن��� �ل�شوري��ن 

��شتن�ش�ق �حلرية يف �أقرب وقت".
و�أ�ش���ف �أن "تركي� ه��ي �ش�منة وحدة 
�لأر��ش��ي �ل�شوري��ة، ول��ن ت�شم��ح عل��ى 
�لإط��الق بح��دوث تق�شي��م يف �شوري���"، 
م�شيف� �أن �جلي�ش��ن �لرتكي و"�ل�شوري 
�حلر" �شيو��شالن عملي�تهم� �مل�شرتكة.

وق��رر �لرئي�س �لمريك��ي دون�لد تر�مب 
�شحب قو�ت بالده من �شوري�، �لمر �لذي 
و�ج��ه ردود �فع���ل خمتلف��ة وخم���وف 

كثية من تد�عي�ت هذ� �لن�شح�ب.

انطالق منتدى دافوس وسط غياب الكبار

أردوغان يبلغ ترامب اس��تعداد تركيا لتولي حفظ األمن في منبج الس��ورية

تحذيرات من انقالب عسكري في السودان

انقرة - الجورنال

الخرطوم - الجورنال

تنطل��ق يف �شوي���رس� �لي��وم �لثالث���ء، وملدة 
�أربع��ة �أي���م �أعم���ل �ملنت��دى �لقت�ش���دي 
�لع�ملي، �لذي يعرف �خت�ش�ر�ً ب�”د�فو�س”، 
حت��ت عنو�ن “نحو م�شتقبل م�شرتك يف ع�مل 
مم��زق”. و�مللف��ت يف منتدى ه��ذ� �لع�م �أنه 
ي�أت��ي و�شط مق�طع��ة ق�دة �أم��ريك� و�ل�شن 
وفرن�ش��� وبريط�ني� و�لهند جلل�ش�ته، وح�شب 
بي�ن���ت �ملنت��دى م��ن �ملتوق��ع �أن يح���رس 
دول��ة  رئي���س   70 2019 ح��و�يل  د�فو���س 
وحكومة و38 من ق���دة �ملنظم�ت �لدولية، 
م��ن  �شخ���س  �آلف  ثالث��ة  لنح��و  �إ�ش�ف��ة 
�لأثري���ء و�أ�شح�ب �ل�شلط��ة يف �لع�مل. ومن 
�ملق��رر �أن ين�ق�س منتدى ه��ذ� �لع�م �أزم�ت 
ك��ربى يو�جهه� �لع���مل، من بينه���، وح�شب 
ت�رسيح�ت رئي�شه كالو�س �شو�ب يف تقدميه 
ب��ن  �لدخ��ول  يف  �لفج��وة  ردم  �ملنت��دى، 
�لأثري�ء و�لفقر�ء وتد�عي�ت �لتب�طوؤ �ل�شيني 
عل��ى �لنمو �لع�ملي و�أزمة خ��روج بريط�ني� 
م��ن �لحت���د �لأوروب��ي “بريك�ش��ت” وتغري 
�ملن�خ و�أزم�ت �أوروب� �لقت�ش�دية. وي�شعى 
�ش��و�ب �إىل ت�شجيع �لعومل��ة وحرية �لتج�رة 
�لت��ي ب�ت��ت ترتنح حت��ت �رسب���ت �لرئي�س 
�لأمريك��ي دون�ل��د تر�مب، لكن يب��دو �أن هذ� 
�له��دف �أ�شب��ح بعي��د �ملن�ل مع تق��دم �إد�رة 
تر�مب نحو تنفيذ �شي��ش��ة �لنعز�لية. و�أم�م 
�مل�ش�ركن يف �ملنت��دى �لعديد من �لق�ش�ي� 
�لت��ي ت�ش��كل حتدي���ت ملن�ق�شته���، �أبرزه��� 
�لتغري �ملن�خي، وتب�طوؤ �لقت�ش�د �لع�ملي، 
وو�شع �لبن��وك �ملركزية �ل�شيئ يف مو�جهة 
�لركود، كم� تعقد جل�ش���ت مثل “�إد�رة �أزمة 
�لقم�مة �لع�ملية” و”�شمول �لعوملة �لرقمية 
” و”�لعوملة.. �لرت�جع �أم �إع�دة �لبتك�ر؟”. 
وين�ش��ب تركي��ز �شدي��د عل��ى خم�ط��ر تغري 
�ملن���خ هذ� �لع�م، ب�لإ�ش�ف��ة �إىل �لتحدي�ت 
�لتي تطرحه� �لتغري�ت �لتكنولوجية، وت�شكل 
�لن�ش�ء %22 فقط م��ن ح�شور �ملوؤمتر. وقد 

�عتذر تر�مب عن عدم ح�شور منتدى د�فو�س 
هذ� �لع�م، ب�شبب م�ش�كل د�خلية منه� �إغالق 
�حلكومة �لأمريكية و�خلالف مع �لكونغر�س 
ح��ول خم�ش�ش�ت �جل��د�ر �لع���زل، و�شيمثل 
�لولي�ت �ملتح��دة وفد كبري على ر�أ�شه وزير 
�خلز�نة �شتيف��ن منوت�شن، و�خل�رجية م�يك 
بومب��ي، و�لتج���رة ويل��رب رو���س، و�ملمث��ل 
�لتج���ري �لأمريك��ي روب��رت ليت��زر، وذلك 
ح�ش��ب �شحيفة وول �شرتي��ت جورن�ل. ومن 

�ملنت��دى  ع��ن  يتغي��ب  �أن  كذل��ك،  �ملتوق��ع 
�لرئي���س �لفرن�ش��ي �إمي�نويل م�ك��رون �لذي 
يك�ف��ح من �أجل وقف �حتج�ج���ت �ل�شو�رع 
�لعنيف��ة ويو�ج��ه معركة ح�مي��ة مع حركة 
�لت��ي تهدد ب�إفال�س  ” �ل�ش��رت�ت �ل�شفر�ء”، 
�لبن��وك �لفرن�شية ع��رب تنظيم حمل��ة �شعبية 
ول��ن  �مل�ش���رف.  م��ن  �لإيد�ع���ت  ل�شح��ب 
يح���رس �لرئي���س �ل�شين��ي، �شي ج��ن بينغ، 
�ل��ذي تع���ين ب��الده م��ن تب�ط��وؤ �لقت�ش���د 

وتر�جع يف معدل �لنمو، و�شيمثل �ل�شن ليو 
ك��ه ع�شو �ملكتب �ل�شي��ش��ي للجنة �ملركزية 
للح��زب �ل�شيوع��ي �ل�شيني، ومدي��ر �ملكتب 
�لع���م ملجموع��ة �لقي�دة �ملركزي��ة لل�شوؤون 
�مل�لي��ة و�لقت�ش�دية. و�ألغت رئي�شة �لوزر�ء 
�لربيط�ني��ة، ترييز� م�ي، رحلته��� �أي�ش� �إىل 
د�فو�س بعد �أن ع�نت من هزمية يف ت�شويت 
�لربمل�ن على خطته� لالن�شح�ب من �لحت�د 
رئي���س  �ملنت��دى  يح���رس  ول��ن  �لأوروب��ي، 

�ل��وزر�ء �لهندي ن�رندر� م��ودي، �لذي يق�تل 
للفوز بف��رتة ولية ث�نية. ويعقد د�فو�س هذ� 
�لع�م و�لع�مل يئن حتت وط���أة �أزم�ت م�لية 
و�قت�ش�دية و�شي��شية و�جتم�عية مرت�كمة، 
رمب��� ت�ش��ب �شحبه��� �ل�ش��ود�ء ك�ش���د�ً على 
�لع�مل يف �أية حلظ��ة، ف�لنظ�م �لع�ملي �لذي 
�أ�ش���س بع��د �حل��رب �لع�ملية �لث�ني��ة يتفكك 
ويدخ��ل �لع���مل �ملرحل��ة �لرم�دي��ة ب�رسعة 

مرعبة.
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أكد الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان 
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األمن في مدينة 
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لبنان: أمير قطر كسر الحصار وتجاوب عربي مع عودة سوريارئيس البرلمان المصري: أمن الخليج خط أحمر

�أكد رئي�س جمل�س �لن��و�ب �مل�رسي علي عبد �لع�ل، �أن 
�أم��ن �خللي��ج يعد مبث�بة خ��ط �أحمر مل���رس، م�شري� �إىل 
م�ش�ندة بالده جلهود �لتح�لف �لعربي يف �ليمن. وق�ل 
عب��د �لع�ل لدى زي�رته رئي���س جمل�س �لوزر�ء �لكويتي 
�ل�شي��خ ج�بر �ملب���رك �حلم��د �ل�شب�ح، بق���رس �لبي�ن 
ب�لكويت، �إن '�لعالق�ت �لتي تربط م�رس و�لكويت متثل 

ركي��زة لال�شتقر�ر و�لأم��ن يف �ملنطقة، وهو م� يتطلب 
�لبن���ء عليه يف �لف��رتة �ملقبلة، ومب��� يرتقى مب�شلحة 
�ل�شعب��ن'. و�أ�ش���ف، �أن 'م�رس مهتم��ة ب�إز�لة �لعقب�ت 
�لت��ي تعرقل حركة �لتج�رة بن �جل�نبن، وكذلك بعقد 
�للجن��ة �لتج�رية �مل�شرتك��ة بن �لبلدي��ن، و�لتي متت 
�ملو�فقة عل��ى �إن�ش�ئه� على �مل�شتوى �لوز�ري'. و�أعرب 
رئي�س جمل�س �لنو�ب �مل�رسي، عن تطلع بالده لزي�دة 
�ل�شتثم���ر�ت �لكويتي��ة يف �لعدي��د م��ن �مل�رسوع���ت 

�مل�رسي��ة، ل�شيم��� يف ظ��ل م��� تق��وم ب��ه م���رس م��ن 
وبني��ة حتتي��ة ج�ذب��ة  قومي��ة عمالق��ة  م�رسوع���ت 
لال�شتثم���ر�ت، ف�ش��ال ع��ن �ش��دور ق�ن��ون �ل�شتثم�ر 
�جلدي��د �لذي مين��ح �لأج�نب مز�ي��� وت�شهيالت عديدة. 
م��ن ج�نبه، �شدد �ل�شيخ ج�ب��ر �ملب�رك �حلمد �ل�شب�ح، 
على �عت��ز�زه �ل�شديد ب�لزي�رة، وحر���س دولة �لكويت 
على تطوير �لعالق�ت مع م�رس يف ك�فة �ملج�لت، مب� 

يحقق �مل�شلحة �مل�شرتكة للبلدين.

�عت��رب وزير �خل�رجي��ة �للبن�ين ج��رب�ن ب��شيل، �أن 
�أم��ري قطر متي��م بن حم��د �آل ث�ين، "ك���رس �حل�ش�ر 
�لقم��ة  يف  ب�مل�ش�رك��ة  قط��ر"،  عل��ى  �ملفرو���س 
�لقت�ش�دي��ة �لعربي��ة �لت��ي ��شت�ش�فته��� ب��ريوت. 
وق���ل ب��شي��ل خ��الل موؤمت��ر �شحفي م�ش��رتك مع 
�لأم��ن �لع���م للج�مع��ة �لعربي��ة �أحمد �أب��و �لغيط: 

"�أم��ري قط��ر ك���رس �حل�ش�ر عل��ى قط��ر، يف ب�درة 
لك���رس �حل�ش�ر عل��ى �لقمة �لعربي��ة �لتنموية". من 
ج�ن��ب �آخر، ك�ش��ف ب��شيل �أنه مل���س "جت�وب�" مع 
فكرة ع��ودة �شوري��� �إىل �حل�شن �لعرب��ي، مو�شح� 
�أن �لبي���ن �ل�ش���در يف م� يتعل��ق ب�أزمة �لن�زحن 
"مه��م جد�، وهو �أمن �مل�شلحة �للبن�نية وم�شلحة 
كل دول��ة م�شيف��ة بتو�ف��ق كل �ل��دول �مل�ش�ركة". 
كم��� �أكد ب��شي��ل، �أنه "ل تو��شل م��ع �شوري� ب�ش�أن 

عودته��� �إىل �جل�مع��ة �لعربي��ة ول نع��رف موقفه� 
م��ن ه��ذ� �ملو�شوع ب��ل نعرب ع��ن ر�أي لبن���ن، لأن 
ع��ودة دم�شق �إىل �جل�مع��ة هو جزء من عودته� �إىل 
�حل�شن �لعرب��ي". وعقدت �لقم��ة �لعربية �لتنموية 
�لقت�ش�دي��ة �لأحد �مل��شي يف �لع��شمة �للبن�نية 
ب��ريوت، و�شط غي�ب ملح��وظ للزعم�ء �لعرب �لذين 
�أر�شلو� موفدين عنهم، ب��شتثن�ء �لرئي�س �ملوريت�ين 

و�أمري قطر �للذين ح�رس� �فتت�ح �لقمة �شخ�شي�. 
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