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بريطانيا تدرج الجناح السياسي لحزب الله 
اللبناني على قائمة اإلرهاب

رئيس الوزراء الفلسطيني: لن نخضع 
 لالبتزاز

األردن يدرس تحويل باب الرحمة في األقصى 
 لوقفية تدريس 

بييروت - وكاالت: اأعلن وزير الداخلية الربيطاين �ساجد جاويد، االثنني، اإدراج اجلناح 
ال�سيا�سييي حلييزب اهلل اللبناين على قائميية التنظيمات االإرهابييية املحظورة يف اململكة 
املتحييدة. وقييال جاويييد، اإن حييزب اهلل يوا�سييل حماوالتييه لتقوي�ش الو�سييع اله�ش يف 
ال�رشق االأو�سط، وتابع: "مل يعد باإمكاننا التفريق بني جناحه الع�سكري املحظور �سابقا 
واحلزب ال�سيا�سي". وتابع: "لذلك قررت حظر هذه اجلماعة بالكامل". ويف حال �سادق 
الربملييان الربيطيياين على هذه املبادرة، �سيواجييه كل متهم باالنتميياء اإىل حزب اهلل اأو 
دعمييه عقوبيية بال�سجن ت�سل اإىل ع�رش �سنييوات. و�سبق اأن فر�سييت احلكومة الربيطانية 
حظييرا علييى منظمة االأميين اخلارجييي واجلناح الع�سكييري حلييزب اهلل يف عامي 2001 
و2008 علييى التييوايل، لكيين دول اأوروبا مل تتجيياوب حتى االآونة االأخييرة مع دعوات 
الإدراج اجلنيياح ال�سيا�سي للحزب على قائمة االإرهاب، حت�سبا للتداعيات املحتملة لهذه 

اخلطوة على العالقات مع احلكومة اللبنانية التي ت�سم اأع�ساء من احلزب.
وكان حزب اهلل قد اأدرج على قائمة االإرهاب من قبل الواليات املتحدة وكندا واإ�رشائيل 

واجلامعة العربية.

اأن  اهلل،  احلمييد  رامييي  الفل�سطينييية،  االأعمييال  ت�سييير  حكوميية  وزراء  رئي�ييش  اأكييد 
لالبتييزاز  تخ�سييع  وليين  الراهنيية  االأزميية  �ستواجييه  واحلكوميية  الفل�سطينييية  القيييادة 
الفل�سطينيييني. بحييق  املتحييدة  والواليييات  اإ�رشائيييل  متار�سييه  الييذي   املييايل 
�ستواجييه  و�سعبييًا  وحكوميية  قيييادة  "فل�سطييني  اإن  اهلل،  احلمييد  وقييال 
وال�سعيياب". التحديييات  فيهييا  تييزداد  فارقيية  مرحليية   تداعيييات 
واأ�سيياف احلمييد اهلل، "يتعاظم احل�سييار املايل وال�سيا�سييي املفرو�ش علينييا، وتوا�سل 
اإ�رشائيل حتدي االإرادة الدولية حيث تتو�سع يف ا�ستيطانها، ويف نهب االأر�ش واملوارد، 
وتفر�ش خمططات التهجر على الفل�سطينيني، يف القد�ش وحتاول اإفراغها من �سكانها 
 االأ�سليييني وحتا�رش موؤ�س�ساتها وقواهييا الوطنية، وحتكم ح�سارهييا على قطاع غزة".
وتابييع، "اأكدنا ونوؤكييد اأننا لن نخ�سع لالبتييزاز، و�سنتمكن من جتيياوز االأزمة الراهنة، 
�سنعيييد ترتيب بع�ييش االأولويات، و�سنعمل على املزيد من تر�سيييد وتقنني النفقات، مبا 
 يتجيياوب مييع التحديات اجلديييدة، لنتمكن ميين الوفيياء بالتزاماتنا جتيياه املواطنني".

امل�سجييد  و�سييوؤون  القد�ييش  اأوقيياف  عييام  ومدييير  االأردين  االأوقيياف  وزييير  طلييب 
مبنييى  حتويييل  درا�سيية  الب�سييل،  اأبييو  عبدالنا�ييرش  الدكتييور  املبييارك،  االأق�سييى 
االأمييام  فقييه  لدرا�سيية  املكتمييل  الكر�سييي  )وقفييية  با�سييم  وقفييية  اإىل  الرحميية  بيياب 
 الغييزايل(، بحيييث يتييم اإقاميية �سييالة اجلماعيية فيييه اأو الأي ا�ستخييدام يييراه منا�سبييًا".
البييدء  اإىل  القد�ييش  اأوقيياف  اإىل مدييير  االأوقيياف يف كتيياب وجهييه  كمييا دعييا وزييير 
علييى  فتحييه  بهييدف  الرحميية،  بيياب  ملبنييى  االأزميية  وال�سيانيية  الرتميييم  بتنفيييذ 
االأوقيياف،  جمل�ييش  الجتماعييات  ومقييراً  وقفييية  كمكتبيية  ا�ستخدامييه  وليتييم  الييدوام 
احل�سييني. اإبيين  الثيياين  عبييداهلل  امللييك  االأردين  للعاهييل  الوقفييية  تكييون  اأن   مقرتحيية 
وكانت ال�رشطة االإ�رشائيلية اقدمت فجر اأم�ش االأحد على اعتقال رئي�ش جمل�ش االأوقاف 
وال�سوؤون واملقد�سات االإ�سالمية بالقد�ش ف�سيلة ال�سيخ عبد العظيم �سلهب والتحقيق معه، 
 بعد ال�سالة يف باب الرحمة، بيد اأن جهود اأردنية اأ�سفرت عن االإفراج عنه يف ذاتاليوم.
وبح�سييب وزيييرة الدوليية ل�سييوؤون االإعييالم الناطييق الر�سمييي با�سييم احلكوميية االأردنية 
جمانيية غنيمييات فاإن اجلهييود االأردنية هي التييي دفعت اإ�رشائيل لالإفييراج عن موظفي 
 االأوقيياف االأردنييية يف االأق�سييى، والذييين مت اعتقالهييم علييى مييدى االأيييام املا�سييية.

دعييا رئي�ييش الييوزراء اجلزائييري اأحمييد اأويحيى، 
للف�سييل  لل�سنييدوق  االحتييكام  اإىل  االإثنييني، 
الرئا�سييية  لالنتخابييات  املرت�سحييني  بييني 
املقبييل. اأبريل)ني�سييان(   18 يف   املقييررة 
بيييان  عر�ييش  مبنا�سبيية  لييه  كلميية  يف  وقييال 
ال�سيا�سيية العاميية للحكومة اأمام جمل�ييش النواب 
بعييد  �ستكييون  االنتخابييات  اأن  للجميييع  "اأقييول 
�سهرييين ويبقييى الفا�سل هييو ال�سنييدوق، ويحق 
يريدونييه". الييذي  املرت�سييح  م�سانييدة   للجميييع 
وعلييق علييى املظاهييرات احلا�سييدة التييي طالبت 
برحيييل الرئي�ييش عبد العزيييز بوتفليقيية ونظامه 
قائاًل: "خرج عدد معترب من املواطنني يف م�سرات 
�سلمييية، ونذكر اأن الد�ستييور ي�سمن حق التجمهر 
اليقظيية  "نا�سدنييا اجلميييع  ال�سلمييي"، واأ�سيياف 
خا�سيية واأن النداءات لهييذه امل�سرات جاءت من 
م�سادر جمهولة، هذه املرة جرت االأمور يف �سلم، 
 لكن قد تكون نييداءات مرة اأخرى الأ�سياء اأخرى".
التييي  الوطنييية  النييدوة  اأن  اأويحيييى  وذكيير 
بعييد  تنظيمهييا  بوتفليقيية  الرئي�ييش  يعتييزم 
بهييا  فييوزه  حييال  يف  الرئا�سييية  االنتخابييات 
التغييير  مطالييب  لتحقيييق  تهييدف  طبعييًا، 
خييالل  املتظاهييرون  رفعهييا  التييي  واالإ�سييالح 
املا�سييية  االأيييام  التييي خرجييت يف  امل�سييرات 
خام�سيية. لعهييدة  بوتفليقيية  لرت�سييح   رف�سييًا 

الر�سمييية  الكورييية  املركزييية  االأنبيياء  وكاليية  اأن  كمييا 
و�سحيفيية "رودونييغ �سينمييون" التابعة لهييا، اأعلنت عن 
القميية، نا�ييرشة �سييوراً للزعيييم الكييوري ال�سمييايل خالل 
مرا�سم الوداع الر�سمييي له يف بيونغ يانغ، ثم وهو يلّوح 

من على منت القطار امل�سّفح الذي قاده اإىل فيتنام.
كمييا اأن ترامييب ي�ستعّد بدوره للمغييادرة اإىل فيتنام، بعد 
قميية اأوىل متكن من خاللها من ت�سجيل نقاط وّظفها يف 
الداخييل االأمركييي، على ح�سيياب عملييية تفاو�ش تهدف 
اإىل جتريييد كوريييا ال�سمالييية من �سالحها النييووي. ومع 
اأن القميية االأوىل اأقييرب اإىل قمة �سكلييية، كونها مل تعالج 
امللفييات العميقة، مثل االأ�سلحة النووية لكوريا ال�سمالية 
وجتاربهييا ال�ساروخية، ف�ساًل عيين ملف العقوبات، غر 
اأنييه من املتوقع اأن ت�سع القميية الثانية "حجر االأ�سا�ش" 
لبدء رحلة معاجليية هذين امللفني. مع ذلك، فاإن البع�ش 
يف الواليييات املتحييدة، يرى اأن "كوريييا ال�سمالية لي�ست 
م�ستعييدة للدخييول االآن يف �سفقيية للتخلي عيين �سالحها 
النييووي، ناهيييك عن تكييرار النموذج الليبييي، الذي كان 
من نتائجييه تخلي العقيييد الليبي الراحييل معمر القذايف 
يف دي�سمرب/كانييون االأول 2003 عيين برناجمه لتطوير 
اأ�سلحة نووية ونقل مكونات الربنامج النووي الليبي اإىل 

الواليات املتحدة عام 2004".
وراأى هييوؤالء اأن "كالم البيت االأبي�ييش عن جتريد بيونغ 
يانغ من قوتها النووية، لي�ش اأكرث من حماولة لت�سخيم 
ا�ستباقييي لنتائج قميية هانييوي ومقاي�ساتهييا املرتقبة 
وت�سويرهييا علييى اأنهييا بداييية النهاية للنييووي الكوري 
ال�سمييايل، واأنهييا اخييرتاق باهيير انفييردت اإدارة ترامييب 
بتحقيقه. والكل يعرف، ويف مقدمتهم االإدارة االأمركية، 

اأن ظروف ت�سوية تاريخية من هذا الوزن غر متوفرة".
ولرتامييب همومه اخلا�سة، التي ينقلها معه اإىل هانوي، 
فيييوم االأربعيياء املقبييل، يكييون حماميه القييدمي مايكل 
كوهيين قد بداأ ي�رشد اأمام "جلنيية الرقابة واالإ�رشاف" يف 
جمل�ييش النواب، ما لديه من معلومييات متعلقة بالرئي�ش 
االأمركي. كمييا كان من املقرر اأن يفرج املحقق روبرت 
موليير الييذي يتييوىل التحقيييق يف التدخييل الرو�سييي يف 

االنتخابييات الرئا�سية االأمركييية، عن تقريره يف الوقت 
عينييه، غر اأنه جرى تاأجيل املوعد حتى ال يلقي بظالله 

على القمة.
عييدا عن ذلك، فاإن دور ترامب يف ال�سيا�سة اخلارجية بداأ 
بالرتاجع ل�سالييح الكونغر�ش، الذي فر�ش عليه الرتاجع 
عيين االن�سحاب الكامل من �سورييية، واأجربه على القبول 
ولييو بتواجد ع�سكري رمزي ميين 400 جندي. كما با�رش 

الكونغر�ش التحييّرك لوقف الدعم الع�سكري لل�سعودية يف 
حييرب اليمن. يف هييذا ال�سدد، �سّوت جمل�ييش النواب قبل 
اأيييام باأكرثييية وازنيية لوقييف الدعييم، فيما بييات جمل�ش 
ال�سيييوخ على طريييق الت�سويت، وقد يجيياري النواب يف 
هييذا اخل�سو�ييش. كذلييك االأميير بالن�سبة حلاليية الطوارئ 
التي اأعلنها ترامب اأخييراً، املتعلقة باجلدار على احلدود 
اجلنوبييية مييع املك�سيك، والتي ينتظيير اأن ي�سوت جمل�ش 
النواب �سدها غييداً الثالثاء املقبل، على اأن ينظر جمل�ش 

ال�سيوخ يف املو�سوع بعد 18 يومًا.
 حاليية الرئا�سيية هييذه من �ساأنهييا اأن ت�ساعييد يف حت�سني 
و�سييع كيييم التفاو�سييي وتعييزز مت�سكييه با�سرتاتيجييية 
"التفاو�ييش حييول املا�سي وامل�ستقبل لكيين لي�ش حول 
احلا�ييرش"، كمييا قال اخلبيير يف ال�ساأن الكييوري فيكتور 
�سيييا، يف نييدوة عقدها "مركييز الدرا�سييات اال�سرتاتيجية 
والدولييية" يف وا�سنطن حول القمة. واأ�ساف اأن "كيم قد 
يعر�ييش القبييول مبراقبة دولية ما علييى مواقع التجارب 
التي �سبق اأن اأزالها، مع التعّهد بوقف االإنتاج وعدم نقل 
التكنولوجيييا واملعييارف النووية اإىل جهييات خارجية". 
يف املقابييل، ويف �سوء و�سع ترامييب وغايته من القمة، 
لن يرتدد الزعيم الكوري ال�سمايل يف املطالبة بتنازالت 
د�سمة طاملا �سعى اإليها، مثل وقف التدريبات الع�سكرية 
االأمركييية يييي الكورييية اجلنوبييية، ورمبا طلبييات اأخرى 
تتعلييق بانت�سييار القييوات االأمركية بييني الكوريتني. مع 
العلييم اأن ترامييب كان �سبق اأن وافق علييى املطلب االأول، 
لكن وزييير الدفاع يف ذلك احلني، جيم�ييش ماتي�ش، الذي 
ا�ستقييال ميين من�سبييه قبل فييرتة، اأقنعه اآنييذاك ب�رشورة 
الرتاجييع عنه. غر اأن هذا االأميير لن مينع كيم من العودة 
اإىل هييذا ال�رشط بعد غياب ماتي�ييش، خ�سو�سًا اأن الزعيم 

الكوري ال�سمايل ميتلك من الزخم اأكرث من ال�سابق.

و�سبييق لكيييم اأن عقد اأربع قمم مع الرئي�ييش ال�سيني �سي 
جني بينغ، وثالثا مع نظره الكوري اجلنوبي مون جاي 
اإن وقمتييني يف اأقل من �سنيية مع الرئي�ش االأمركي. يبدو 
االأمر عبارة عن حترك غر م�سبوق لزعيم كوري �سمايل، 
كان من نتائجييه حلحلة العقوبات �سد بالده من جانب 
ال�سني ورو�سيا. تطور يبدو اأنه �سيوؤدي اإىل "قبول كوريا 
ال�سمالية كقوة نووييية"، وفق ما تراه �سو تاري، اخلبرة 
الكورية يف مركز الدرا�سات اال�سرتاتيجية والدولية. ومن 
هذا املنظور لي�ست قميية هانوي �سوى حمطة "يف عملية 
تفاو�ش حول احلّد من ال�سالح النووي الكوري ال�سمايل" 
ومبا قد يوؤدي اإىل التوافق على �سيغة "لتجميد" الو�سع 
كمييا هييو االآن. يبقييى اأن االإدارة االأمركييية تراهيين على 
ورقيية العقوبييات وفعاليتهييا وبالنهاييية تاأثرهييا على 
توجييه القيادة الكورية للخييروج اإىل العامل. يجاريها يف 
ذلييك بع�ييش املراقبييني واملتابعييني، من بيياب اأن بيونغ 
اقت�سييادي  انتعا�ييش  اإىل  االأخييرى  يانييغ بحاجيية هييي 
لعدم قييدرة نظامها علييى اال�ستمرار يف و�سعييه الراهن، 
خ�سو�سييًا اأن ال�سييوق املحلية بداأت تن�سييط والنا�ش على 
ات�سييال بالعامل عييرب تدفييق املعلومات، بتعبيير ال�سفر 
االأمركييي ال�سابييق يف كوريييا اجلنوبية مييارك ليرّب. قلة 
ت�ساركييه هذا التفيياوؤل، واأقييل منها يتوقع خييروج القمة 
بنقليية نوعية، فالرئي�ش ترامييب "خ�رش الكثر من موقعه 
القوي" ح�سب اجلرنال املتقاعييد باري ماكفري. ي�ساف 
اإىل ذلييك اأنييه "غر م�ستعييد" للقمة. يف العييادة مثل هذه 
القمة ت�سبقهييا حت�سرات على م�ستييوى االخت�سا�سيني 
تتييوىل اإعداد ال�سيييغ وحتديد االأهييداف واملراحل وتاأتي 
القميية اإما لتكري�سهييا باتفاقيات اأو للبحييث يف عقباتها 
وحماولة جتاوزها. قمة هانوي تاأتي حل�سابات ترامبية 

اأخرى.

اأفييادت منظمة حقوقية غر حكومييية، االثنني، باأن حمكمة 
التمييييز يف البحرييين اأيدت حكمييا ب�سجن ثالثة ميين اأقارب 
النا�سييط املنفييي، �سيييد اأحمييد الوداعييي، يف ق�سييية �سبق اأن 

انتقدتها االأمم املتحدة.
واأكييد "معهييد البحرين للحقييوق والدميقراطييية"، ومقره يف 
لنييدن، اأن املحكميية رف�سييت اليييوم اال�ستئناف الييذي قدمه 
املدانييون الثالثة واأيدت احلكم ال�سابييق ب�سجنهم ملدة ثالث 
�سنييوات. ويطال هذا احلكم كال من �سهر النا�سط البارز، �سيد 
نزار الوداعييي، وابن خاله، حممود مييرزوق من�سور، ووالدة 

زوجتييه، هاجيير من�سور ح�سيين، ومت احتجازهييم يف مار�ش 
2017 باتهامات تتعلق باالأمن.

و�سبييق اأن اأدين نزار الوداعي يف ق�سيتني اأخريني، وارتفعت 
عقوبة ال�سجن املفرو�سة عليه باحلكم االأخر اإىل 11 عاما.
وانتقييد الوداعي املقيييم يف اململكة املتحدة، وهو مدير ق�سم 
املحامني يف "معهد البحرين للحقوق والدميقراطية"، ب�سدة 
هييذا القرار، متهمييا ال�سلطييات البحرينية بي"الف�سيياد ونق�ش 
العدالة"، وتابع اأن ا�ستمرار �سجن اأفراد عائلته يذّكر ب�سعف 
بريطانيييا اأمام انتهاكات حقييوق االإن�سان املرتكبة من قبل 
الييدول احلليفة لهييا. واعترب "املعهييد" اأن االأ�سخا�ش الثالثة 
تعر�سييوا اأثنيياء حماكمتهييم الأذى ج�سييدي ونف�سييي، م�سيفا 

اأن االتهامييات املوجهيية اإليهم بييزرع عبييوات نا�سفة مزيفة 
لييزرع الرعب بني املواطنني هي "اتهامات مفربكة"، و�سدر 
حكم االإدانة بحقهم ا�ستنييادا اإىل �سهادات م�سادر مل تك�سف 

هويتها، دون تقدمي اأدلة.
ويف يناير املا�سي انتقييد فريق عمل االأمم املتحدة، املعني 
باالحتجيياز التع�سفي، اعتقال اأفراد عائليية الوداعي، معتربا 
اإييياه "حاليية احتجاز تع�سفييي وعمييل انتقام ميين النا�سط"، 

وطالب املنامة باالإفراج عنهم فورا.
ورف�سييت االإدارة العاميية للمباحييث واالأدليية اجلنائييية يف 
البحرييين هذه االنتقييادات، م�رشة علييى اأن املدانني الثالثة 

متورطون يف "جرائم اإرهابية".

القضاء البحريني يؤيد حكما بسجن 3 من أقارب ناشط حقوقي معارض

البيان الختامي العربي األوروبي يعلن عقد القمة المقبلة في بروكسل عام 2022

قمة هانوي بتوقعات متواضعة: أزمات ترامب تعزز وضع كيم

الجزائر: الصندوق هو 
 الفاصل في االنتخابات

واشنطن - الجورنال

المنامة - وكاالت

تونس - الجورنال

اأعليين الرئي�ش امل�رشي عبد الفتاح ال�سي�سي، االثنني، م�رشوع 
البيييان اخلتامي للقمة العربية االأوروبييية، م�سرا اىل اأن عقد 
القمة املقبلة �سيكون يف بروك�سل عام 2022.  وقال ال�سي�سي 
يف كلمتييه التييي القاهييا يف ختييام فعاليييات القميية العربية 
االأوروبية، املنعقدة يف مدينة �رشم ال�سيخ على مدى اليومني 
املا�سيني، اإن "البيان اخلتامي الذي مت التفاو�ش حوله على 
مدار االأيام املا�سية، يعك�ش اأبرز الق�سايا اال�سرتاتيجية التي 

تهم اجلانبني العربي واالأوروبي".
واأو�سييح ال�سي�سييي اأن البيييان ت�سمن تعزيييز ال�رشاكة العربية 
االأوروبييية، وتطوييير التعيياون بييني اجلانبييني يف خمتلييف 
املجيياالت و�سبييل مواجهيية التحديييات امل�سرتكيية، ف�سال عن 
الق�سايييا االقليمية حمييل االهتمام امل�سييرتك، واالتفاق على 

عقد القمة القادمة يف بروك�سيل بحلول 2022.
واختتمت القمة العربية االأوروبية، اأعمالها االثنني، يف �رشم 
ال�سيييخ، والتى تعقد حتييت �سعار "اال�ستثمار فييى اال�ستقرار"، 
مب�ساركيية وفييود اأكرث ميين 50 دولة وح�سييور روؤ�ساء وملوك 

واأمراء دول عربية واأوروبية. 
وكان الرئي�ييش امل�رشي عبد الفتاح ال�سي�سي، قد تراأ�ش االأحد، 
اإىل جانييب دونالييد تو�سك رئي�ييش املجل�ش االأوروبييي، اأعمال 
اليييوم االأول من القمة العربييية االأوروبية االأوىل والتي تنعقد 

خالل الفرتة من 25-24 �سباط احلايل ب�رشم ال�سيخ. 
واأعليين رئي�ش وزراء بلجيكا، �سييارل مي�سيل، اأن املناف�سة بني 
ال�سعودية واإيران يف املنطقة لها تاأثر على االأمن يف اأوروبا، 
واأن م�سالح اأوروبا لي�ست بال�رشورة نف�ش م�سالح الواليات 

املتحدة.
وقييال مي�سيل اأمييام ال�سحفيني على هام�ييش القمة االأوروبية 
العربية، االثنني، يف �رشم ال�سيخ: "هناك مناف�سة بني اململكة 
العربييية ال�سعودية واإيران منذ احلرب الباردة، توؤدي اإىل عدم 
اال�ستقييرار وانعدام االأمن يف املنطقيية، ولكن لها اأي�سا تاأثرا 

على اأوروبا".
واأو�سييح: "نحيياول اأن جنري حييوارا مع اإيران حييول االتفاق 
لي�سييت  وهييي  اجليو�سيا�سييية،  م�ساحلنييا  حلماييية  النييووي 

بال�رشورة نف�ش م�سالح الواليات املتحدة".
واأ�سييار مي�سيييل اإىل اأن احل�سييور االأوروبييي يف القمة هو "من 
اأجل اال�ستقرار واالأمن ولفهم جيد للحالة اجلغرافية ال�سيا�سية 
وكيييف ميكيين لنييا كاأوروبيييني اأن نقوم بييدور اأكييرث طموحا 

للدفاع عن قيمنا وروؤيتنا اجليو�سيا�سية".

القاهرة - وكاالت

تكاد االستعدادات للقمة 

الثانية بين الرئيس األميركي 

دونالد ترامب ونظيره 

الكوري الشمالي كيم جونغ 

أون، المقررة يومي األربعاء 

والخميس المقبلين، في هانوي 

الفيتنامية، تكتمل. غادر كيم 

بيونغ يانغ بالقطار يوم السبت 

الماضي، برفقة شقيقته كيم 

يو جونغ، ذات النفوذ الواسع، 

وعدد من كبار المسؤولين الذين 

شاركوا في محادثات القمة 

األولى في 12 يونيو/حزيران 

الماضي في سنغافورة. 

ماي تعد بـ200 مليون جنيه لليمنيين وتبحث مع الملك سلمان المستجدات اإلقليمية

عقدت رئي�سة الوزراء الربيطانية تريزا ماي اأم�ش االأحد 
اجتماعييا مع امللك ال�سعودي �سلمان بن عبد العزيز على 
هام�ييش اأول قميية م�سرتكيية للجامعيية العربييية واالحتاد 

االأوروبي يف �رشم ال�سيخ امل�رشية.
 واأفييادت وكالة االأنباء ال�سعودييية الر�سمية "وا�ش" باأن 
امللك �سلمان وماي ا�ستعر�سا خالل االجتماع العالقات 
الثنائية بييني الدولتني، وبحثا م�ستجييدات االأو�ساع يف 
املنطقيية والعييامل، باالإ�سافيية اإىل عييدد ميين املوا�سيييع 

املدرجة على جدول اأعمال القمة.

الييوزراء  اأكييدت رئي�سيية  اأم�ييش،  �سابييق ميين  ويف وقييت 
الربيطانييية، عند و�سولها اإىل �ييرشم ال�سيخ، اأنها �سرتكز 
يف اجتماعاتهييا هنيياك علييى جهود الت�سوييية يف اليمن، 
متعهييدة بتقييدمي م�ساعييدات بقيميية 200 مليييون جنيه 

ا�سرتليني اإىل املت�رشرين جراء احلرب يف هذا البلد.
بدورنييا  "نقييوم  �سحفييي:  ت�رشيييح  يف  ميياي  وقالييت 
و�سن�ستميير يف هييذا ال�سبيييل، لكيين ال يييزال هنيياك الكثر 
ميين االأمييور باإمكاننا كمجتمييع دويل فعلهييا. يف القمة 
امل�رشييية �ساأدعو ال�رشكاء االأوروبيييني واالإقليميني اإىل 

موا�سلة تقدمي امل�ساعدات التي يحتاجها اليمنيون".
و�سددت رئي�سة احلكومة الربيطانية على �رشورة التزام 

جميييع اأطييراف النييزاع، مبييا فيها جماعيية "اأن�سييار اهلل 
)احلوثيييون(، باتفيياق وقف اإطالق النييار، واأهمية اإحراز 
تقييدم يف جوليية جديدة ميين املفاو�سات �ستتيييح اإعادة 

فتح قنوات االإمداد بامل�ساعدات االإن�سانية يف اليمن.
وتابعت: "ر�سالتييي يف �رشم ال�سيخ وا�سحة، دعونا االآن 
ن�ساعييف جهودنييا للبنيياء على التقييدم املحييرز وتنفيذ 
اتفاقييات �ستوكهومل بالكامييل. ينبغي ممار�سيية ال�سغط 
علييى جميع اأطييراف النييزاع، ويجب بدء ان�سحيياب قوات 
جميييع االأطييراف ميين مينيياء احلديييدة وااللتييزام بخطط 

تبادل االأ�رشى".
 واأعربييت ماي عن نيتها ا�ستخييدام القمة للت�سديد جمددا 

للملييك �سلمييان علييى اأهمييية اأن ت�ستميير ال�سعودييية يف 
ا�ستخييدام نفوذهييا من اأجييل دفع الفرقيياء اليمنيني نحو 

ال�سالم، مثلما �سبق اأن مت يف �ستوكهومل.
واأكدت رئي�سة الوزراء الربيطانية مت�سك اململكة املتحدة 
الثابييت باأميين ال�سعودييية واملنطقيية، م�سيفيية اأن لنييدن 
و�رشكاءهييا االأوروبيني �سيوا�سلون حث اإيران على دعم 
جهود الت�سوية و�سمان �سمود الهدنة احلالية يف اليمن.
واأبييدت ماي دعم لندن الكامل لعملية الت�سوية ال�سيا�سية 
الدائييرة حتييت اإ�ييرشاف االأمم املتحييدة، وجييددت الدعييم 
الدويل للجهييود "امل�ستمرة واحليوييية" للمبعوث االأممي 

اخلا�ش اإىل اليمن مارتن غريفيث.

الجورنال - متابعة


