السعودية دعت عمر البشير حلضور القمة مع ترامب
وجهت اململكة العربية السعودية دعوة الى الرئيس
السوداني عمر البشير املالحق بتهمة ارت��ك��اب جرائم
حرب حلضور القمة التي تستضيفها االحد وجتمع قادة
دول عربية ومسلمة مع الرئيس االميركي دونالد ترامب،
بحسب ما افاد أمس االربعاء مسؤول سعودي.
وق��ال امل��س��ؤول “انه مدعو” ردا على س��ؤال لوكالة
فرانس برس حول مشاركة البشير ،من دون ان يؤكد ما
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اذا كان الرئيس السوداني سيحضر القمة.
وفي أول زيارة خارجية له منذ تسلمه منصبه في البيت
االبيض ،ي��زور ترامب يومي السبت واالح��د السعودية
حيث يحضر “القمة العربية االسالمية االميركية”،
ويشارك في اجتماع مع قادة دول اخلليج الست ،ويعقد
لقاء ثنائيا مع العاهل السعودي امللك سلمان بن عبد
العزيز.

وكانت احملكمة اجلنائية الدولية اصدرت مذكرة توقيف
دولية بحق البشير في  2009بتهمة ارتكاب جرائم حرب
في اقليم دارفور الذي يشهد منذ  2003حربا اهلية اسفرت
عن اكثر من  300الف قتيل ،بحسب ارقام االمم املتحدة.
لكن الرئيس السوداني ال��ذي ينفي ه��ذه االتهامات،
ال ي��زال في احلكم ويقوم برحالت منتظمة الى دول في
افريقيا واخلليج.
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دي ميستورا يريد تشكيل فريق من الناشطني والتكنوقراط إلعداده

األمم املتحدة تقترح وثيقة متهد لدستور جديد في سورية

باشر ممثلو احلكومة واملعارضة
السورية أم��س االرب��ع��اء اليوم الثاني
من احملادثات غير املباشرة في جنيف
ال��رام��ي��ة ال���ى إي��ج��اد ت��س��وي��ة للنزاع
السوري غداة اقتراح «مفاجئ» من االمم
املتحدة من أجل التمهيد إلع��داد دستور
جديد.
وهي اجلولة السادسة من احملادثات
بإشراف االمم املتحدة في محاولة جديدة
من أجل التوصل الى حل سياسي لنزاع
أوقع اكثر  320الف قتيل.
وب��دأت ه��ذه اجلولة وس��ط اتهامات
اميركية لدمشق بإقامة “محرقة جثث”
في سجن صيدنايا قرب دمشق من اجل
التخلص من آالف املعتقلني الذين متت
تصفيتهم في السنوات االخيرة.
والتقى مبعوث االمم املتحدة ستافان
دي ميستورا أمس األول الثالثاء مرتني
وفدي احلكومة بقيادة سفير سورية في
االمم املتحدة بشار اجلعفري واملعارضة
املمثلة بالهيئة العليا للمفاوضات بقيادة
نصر احلريري ومحمد صبرا.
واس��ت��م��رت احمل���ادث���ات ح��ت��ى وق��ت
متأخر من ليل أمس األول الثالثاء ،فيما
أك��د أف��راد من وف��د املعارضة ان اللقاء
ركز على قضية آالف املعتقلني الذين ال
يزالون في السجون السورية وإع��داد
دستور جديد للبالد.
وق����دم دي م��ي��س��ت��ورا وث��ي��ق��ة ال��ى
وف��د امل��ع��ارض��ة تقترح تشكيل فريق
م���ن ال��ن��اش��ط�ين ف���ي امل��ج��ت��م��ع امل��دن��ي
والتكنوقراط يتم تكليفهم متهيد الطريق
أمام إعداد دستور جديد ،بحسب ما أفاد
مصدران من املعارضة لوكالة فرانس
برس.
وتنص الوثيقة على “آلية تشاورية”
تعمل على “رؤى قانونية محددة وكذلك
ضمان ع��دم وج��ود ف��راغ دس��ت��وري أو

قانوني في أي وقت خالل عملية االنتقال
السياسي الذي يتم التفاوض عليه».
اال أن متحدثا باسم الهيئة العليا
لالنتخابات منذر ماخوس قال “لدينا
حتفظات كثيرة” حول الوثيقة وهي ال
تزال قيد الدرس.
واضاف “ال تزال قيد النقاش ...هذه
الورقة كانت مفاجئة .لم تكن مبرمجة
اصال».

محادثات شبيهة باجواء االعمال
ومن املتوقع ان تركز احملادثات في
جنيف على م��ح��اور أرب��ع��ة :مكافحة
اإلره�����اب ،احل��ك��م ،ال��دس��ت��ور اجل��دي��د
أي
وتنظيم انتخابات .لكن لم يتحقق ّ
تقدّم في هذه املجاالت منذ حتديد هذه
املواضيع االربعة في اجلولة السابقة
التي عقدت في مارس.
ويتمسك وف��د الهيئة العليا مبطلب
رحيل الرئيس بشار األسد عن السلطة
في املرحلة االنتقالية ،وهو ما ترفضه
دمشق وتعتبره غير قابل للنقاش أصالً.
وك��ان��ت ل��ق��اءات ال��ث�لاث��اء مقتضبة
ومنسجمة م��ع تعهد دي ميستورا
ان ت��ك��ون “شبيهة ب��اج��واء االع��م��ال
وقصيرة».
اال ان اآلمال بتحقيق اختراق ال تزال
ضئيلة خصوصا بعد اتهام واشنطن
لدمشق باحراق جثث في سجن صيدنايا
شمال العاصمة.
وكشفت وزارة اخلارجية االميركية
صورا التقتطها االقمار االصطناعية
رفع طابع السرية عنها ويظهر فيها
الثلج وه��و ي��ذوب على سطح مبنى
وأج��ه��زة تهوئة ضخمة ف��ي املجمع
العسكري تدعم على ما يبدو تقارير
سابقة ملنظمة العفو ال��دول��ي��ة بان

جانب من احملادثات السورية في جنيف

ال��ن��ظ��ام يستخدم السجن لتصفية
املعتقلني.
وسارعت دمشق الى النفي ،وأعلنت
وزارة اخل��ارج��ي��ة ان ه��ذه “ادعاءات
عارية عن الصحة ...اعتادت (االدارة
االميركية) على اطالقها قبيل اي جولة
سياسية سواء في جنيف او استانا».
وطالب املتحدث باسم وف��د الهيئة

حفتر يشهد عرضا عسكريا كبيرا
في الذكرى الثالثة حلملة بنغازي
شهد القائد العسكري الليبي خليفة حفتر عرضا
عسكريا كبيرا أمس األول الثالثاء مبناسبة الذكرى
السنوية الثالثة حلملته للسيطرة على بنغازي
في الوقت الذي تقاتل فيه قواته للسيطرة على آخر
منطقتني باملدينة.
وأصبح اجليش الوطني الليبي الذي يقوده حفتر
القوة املسيطرة على شرق ليبيا خالل األعوام الثالثة
املاضية لكنه ال ي��زال يواجه مقاومة مسلحة في
بنغازي وغيرها من املناطق ويتكبد خسائر فادحة.
واجليش الوطني الليبي متحالف مع احلكومة
والبرملان املتمركزين في الشرق ويرفضان حكومة
ال��وف��اق الوطني امل��دع��وم��ة م��ن األمم املتحدة في
طرابلس.
وأحبط ذلك اجلهود الغربية إلنهاء الصراع الذي
تأجج بني حتالفني فضفاضني في عام  2014ليزيد
االنقسامات واالضطرابات التي واكبت االنتفاضة

ضد معمر القذافي في .2011
وش��ن حفتر املثير للخالف وال���ذي ك��ان حليفا
للقذافي في السابق عملية “الكرامة” ضد املتشددين
اإلس�لام��ي�ين ال��ذي��ن ش��ن��وا م��وج��ة م��ن التفجيرات
واالغتياالت في بنغازي كما حارب متمردين سابقني
عارضوا حكمه العسكري .وحصل حفتر على دعم
من قوى خارجية منها مصر واإلمارات.
وشارك اآلالف من قوات اجليش الوطني الليبي
يوم الثالثاء في عرض عسكري في منطقة توكرة
الواقعة على بعد  65كيلومترا إلى الشمال الشرقي
م��ن بنغازي أم��ام حفتر وق���ادة آخ��ري��ن باجليش
الوطني الليبي وساسة بارزين من حكومة وبرملان
شرق ليبيا.
وشاركت في العرض دبابات وراجمات صواريخ
جراد وطائرات هليكوبتر ومقاتالت.

العليا ل��ل��م��ف��اوض��ات س��ال��م املسلط،
بـ”خطوة” من جانب املجتمع الدولي.
وق��ال لفرانس ب��رس “األميركيون
يعلمون ما يحصل في سورية حاليا.
يجب أن تكون هناك خطوة من جانب
الواليات املتحدة ،من جانب أصدقائنا،
إلنقاذ األرواح».
وتطغى محادثات استانا ،إضاف ًة الى

مقتل ثالثة جنود
صوماليني اثناء
تفكيك قنبلة

قتل ثالثة من عناصر ق��وات االمن
الصومالية أمس اثناء محاولتهم تفكيك
قنبلة داخل عربة في العاصمة مقديشو،
بحسب ما اوردت الشرطة.
وقال ضابط الشرطة ابراهيم محمد
ان��ه “متت م��ص��ادرة العربة وح��اول
عناصر االمن تفكيك القنبلة التي كانت
بداخلها اال أنها انفجرت” مؤكدا أن
“ثالثة من عناصر قوات االمن قتلوا في
االنفجار».
واح��د القتلى ه��و م��ن فريق تفكيك
القنابل بينما االخران من قوات االمن.
وت��ش��ه��د ال��ع��اص��م��ة ت��ف��ج��ي��رات
متكررة تشنها ف��ي غالب االحيان
ح��رك��ة ال��ش��ب��اب املرتبطة بتنظيم
ال��ق��اع��دة وال��ت��ي ت��ع��اه��ج��م اه��داف��ا
عسكرية ومدنية في قتالها لالطاحة
باحلكومة املدعومة دوليا.

إخفاقات الفصائل املعارضة العسكرية
االخ���ي���رة ع��ل��ى االرض ،ع��ل��ى جولة
املفاوضات احلالية.
وتسعى االمم املتحدة بكل الوسائل
لالحتفاظ ب��دوره��ا بعد االت��ف��اق املهم
املوقع في استانا في  4مايو الح��داث
“مناطق تخفيف التصعيد” في سورية
للحد من اراقة الدماء.

واعتبر دي ميستورا االثنني انه بعد
ه��ذا االت��ف��اق ب��ات��ت م��ف��اوض��ات جنيف
“ملحة” ،مؤكدا ان “تخفيف التصعيد”
ال ميكن أن يطبق “بدون أفق سياسي”.
وأض���اف “نحن نعمل بالتكامل” مع
مسار استانا.
وق���ال االس��ب��وع امل��اض��ي ف��ي جنيف
ان جولة املفاوضات اجلديدة ستكون

“قصيرة” من اربعة ايام وذلك بهدف
“طرق احلديد وهو حام».
وكان األسد وصف مفاوضات جنيف
بأنها “لقاء اعالمي».
وعلّق دي ميستورا اإلثنني متسائالً
لم سيرسل األسد وفدا “من  15إلى 18
شخصا” إلى جنيف إذا لم يكن “مهتماً
ومنخرطا ً في العملية السياسية؟».

اشتباه في إصابة أكثر من  17ألف شخص باملرض

ارتفاع أعداد الوفيات بالكوليرا في اليمن إلى 209
اعلنت منظمة االمم املتحدة للطفولة
(يونيسف) أم��س ان وب��اء الكوليرا الذي
يجتاح اليمن تسبب في مقتل  209اشخاص
في االسابيع االخيرة في البلد الفقير بينما
يشتبه باصابة اكثر من  17الف شخص اخر
باملرض .وكانت اللجنة الدولية للصليب
األحمر اعلنت االثنني ان انتشار الكوليرا
تسبب بوفاة  184شخصا منذ  27ابريل،
فيما مت تشخيص  11أل��ف ح��ال��ة يشتبه
إصابتها باملرض املعدي في أنحاء البالد.
واعتبرت “يونيسف” في تغريدة على
حسابها في توتير ان ارتفاع اعداد الضحايا
“مخيف” ،مشيرة ال��ى ان االع����داد التي
اوردتها تشمل كافة مناطق اليمن.
وق��ال املتحدث باسم مكتب املنظمة في
اليمن محمد االسعدي لوكالة فرانس برس
ان احل��االت املشتبه باصابتها بالكوليرا
تزداد بنحو ثالثة االف حالة يوميا ،مشيرا
الى ان “يونيسف” تعمل الى جانب منظمة
الصحة العاملية واللجنة الدولية للصليب

االح��م��ر ضمن غرفة عمليات مشتركة في
صنعاء.
وك��ان منسق ال��ش��ؤون االنسانية لالمم
املتحدة في اليمن جيمي مكغولدريك حذر
االث��ن�ين م��ن ان اع���داد املصابني بالكوليرا
ستشهد ت��زاي��دا خ�لال االس��اب��ي��ع واالشهر
املقبلة وان انتشار املرض سيتواصل ليبلغ
مناطق جديدة في ظل انهيار النظام الصحي
بسبب النزاع.
ويشهد اليمن منذ  2014ن��زاع�اً دامياً
ب�ي�ن االن��ق�لاب��ي�ين احل��وث��ي�ين وال���ق���وات
احل��ك��وم��ي��ة ،وسقطت العاصمة صنعاء
في أي��دي االنقالبيني في سبتمبر من العام
نفسه .وحتاول السعودية على رأس حتالف
عسكري في م��ارس  2015إع��ادة الشرعية
بعدما متكّن احلوثيون من السيطرة على
أجزاء كبيرة من البلد الفقير.
وأدى ال��ن��زاع إل��ى ت��ده��ور كبير ف��ي أمن
اليمن الغذائي حيث أصبح نحو  19مليون
ش��خ��ص م��ن ب�ين  27مليونا ب��ح��اج��ة ال��ى

مساعدة غذائية عاجلة ،بينهم سبعة ماليني
يواجهون خطر املجاعة .كما أدى النزاع الى
احلاق الضرر وتدمير املنشآت الصحية التي
لم تعد قادرة على استيعاب املرضى.
وساهمت أزمة نفايات في العاصمة تسبب
بها إض��راب نفذه عمال النظافة التابعون
للبلدية ملدة عشرة أيام للمطالبة باحلصول
على أجورهم ،في تفشي الكوليرا .وارتفعت
أك��وام القمامة في ش��وارع العاصمة حيث
اضطر السكان إل��ى ارت���داء األقنعة بسبب
الروائح الناجمة عن تعفن النفايات.
وه��ي امل���رة الثانية ال��ت��ي تنتشر فيها
الكوليرا خالل أقل من عام في اليمن ،الدولة
األكثر فقرا في شبه اجلزيرة العربية ،اذ
تسبب بني اكتوبر العام املاضي وم��ارس
 2017ب���وف���اة  145ش��خ��ص��ا ،بحسب
مكغولدريك .ويتسبب وباء الكوليرا الشديد
العدوى بإسهال حاد وينتقل عن طريق املياه
او األطعمة امللوثة ،وقد يؤدي إلى الوفاة إن
تعذرت معاجلته.

إستجابة لإلقبال واإلهتمام الكبيرين

منتدى الرياض ملكافحة التطرف يفتح باب التسجيل
للجمهور ويكشف تصميم شعاره
إستجابة لإلقبال واإلهتمام الكبيرين
بحضور جلسات الدورة االفتتاحية ملنتدى
الرياض ملكافحة التطرف ومحاربة اإلرهاب
الذي سينعقد يوم  21مايو 2017م بفندق
إنتركونتيننتال برعاية التحالف اإلسالمي
العسكري حمل��ارب��ة اإلره���اب حت��ت شعار
(طبيعة التطرف ومستقبل اإلره��اب) ،أعلن
م��رك��ز امل��ل��ك فيصل للبحوث وال��دراس��ات
اإلس�لام��ي��ة ،اجلهة املنظمة للمنتدى ،عن
فتح باب احلضور أمام اجلمهور ،وسيكون
احل��ض��ور حسب أول��وي��ة التسجيل نظرا
حملدودية املقاعد.
وق��ال الدكتور سعود السرحان ،األمني
ال��ع��ام مل��رك��ز امل��ل��ك فيصل ”:نظرا ألهمية
امل��وض��وع��ات وال��ق��ض��اي��ا ال��ت��ي تتناولها
اجللسات النقاشية ،وال��ع��دد الكبير من
اإلستفسارات التي غمرت حسابات التواصل
اإلجتماعي اخلاصة باملنتدى ،والتي تستعلم
عن كيفية املشاركة واحلضور ،قررنا فتح
ب��اب احل��ض��ور أم��ام اجلمهور وتخصيص
رابط شبكي للتسجيل املسبق.
كما كشف أيضا مركز امللك فيصل للبحوث
وال��دراس��ات اإلسالمية عن تصميم شعار
منتدى الرياض ملكافحة التطرف ومحاربة
اإلرهاب والذي يجسد كف اليد في عالمة قف
أو املواجهة في وجه التطرف واإلرهاب ،فيما
تتعدد األلوان في داللة على تعدد اإلجتاهات
التي يواجه من خاللها التطرف واإلره��اب

سعود السرحان

فكريا وإقتصاديا وسياسيا ودينيا.
وتشهد الدورة االفتتاحية ملنتدى الرياض
ملكافحة التطرف ومحاربة اإلره��اب أربع
جلسات نقاشية موسعة بعنوان  )1داعش
- 2.0مستقبل اإلره���اب )2 ،من التطرف
اإللكتروني إلى اإلرهاب الواقعي )3 ،روابط
اإلتصال بني اجلرمية واإلرهاب )4 ،مواجهة
اإلرهاب :الصورة اإلقليمية .وسيتولى إدارة
كل جلسة من اجللسات النقاشية األربع أحد
املتخصصني م��ن أص��ح��اب اخل��ب��رة مبجال
محاربة اإلره���اب والسياسة ف��ي منطقة
الشرق األوسط.
نقاشا مفتوحً ا
ً
وستوفر جلسات املنتدى

وصريحً ا حول القضايا امللحة التي تواجه
منطقتنا والعالم أجمع ،وسيشارك في كل
جلسة نقاشية خ��ب��راء ب��ارزي��ن ف��ي مجال
محاربة التطرف واإلره��اب ،حيث يسلطون
الضوء على خلفيات التطرف ومآالته ،مع
استعراض احللول الفعلية املمكنة حملاربة
آف��ة اإلره���اب ،حيث يهدف منتدى الرياض
ملكافحة التطرف ومحاربة اإلرهاب عبر هذا
احلوار الصريح والبناء إلى إلهام األخرين
إلج���راء ال��ب��ح��وث ووض���ع إستراتيجيات
ملموسة حملاربة التطرف بجميع أشكاله،
وذل��ك ف��ي إط��ار إل��ت��زام ك��ل م��ن مركز امللك
فيصل للبحوث وال���دراس���ات اإلسالمية
ومركز التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة
اإلرهاب بتوفير جميع املوارد الالزمة لضمان
حتقيق املنتدى للنجاح املأمول.
وي���ع��� ُّد م��رك��ز امل��ل��ك ف��ي��ص��ل للبحوث
ت��أس��س سنة
ّ
وال���دراس���ات اإلس�لام��ي��ة -
1983م  -منص َة بحثٍ جتمع بني الباحثني
واملؤسسات حلفظ العمل العلمي ونشره
وإنتاجه ،وإث��راء احلياة الثقافية والفكرية
ف��ي اململكة العربية السعودية ،والعمل
بواب ًة وجسرا ً للتواصل شرقا ً وغربا ً ،ويقدّم
امل��رك��ز حتليالت متعمّقة ح��ول القضايا
السياسية املعاصرة ،والدراسات السعودية،
ودراس��ات شمال إفريقيا واملغرب العربي،
والدراسات اإليرانية واآلسيوية ،ودراسات
الطاقة ،ودراسات اللغة العربية واحلداثة.

ويتعاون املركز مع مؤسسات البحث العلمي
املرموقة في مختلف دول العالم ،ويض ّم
نخب ًة من الباحثني املتميّزين ،ول��ه عالقة
املتخصصني في
ّ
واسعة مع عد ٍد من الباحثني
مختلف املجاالت البحثية في السعودية وفي
مختلف دول العالم.
جت��در اإلش���ارة إل��ى أن منتدى الرياض
ملكافحة التطرف ومحاربة اإلره��اب ينعقد
حتت رعاية التحالف اإلسالمي العسكري
حمل��ارب��ة اإلره���اب ال��ذي أعلن ع��ن تشكيله
في ( 15ديسمبر 2015م) من قبل صاحب
السمو امللكي األم��ي��ر محمد ب��ن سلمان آل
سعود ،ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس
مجلس ال����وزراء وزي��ر ال��دف��اع ف��ي اململكة
العربية السعودية ،هو أول حتالف دولي
يقوده العالم اإلسالمي .ويهدف التحالف
اإلس�لام��ي ال��ع��س��ك��ري حمل��ارب��ة اإلره����اب،
وال��ذي يضم حتت لوائه ( )41دول��ة ،إلى
تنسيق وتوحيد اجلهود السياسية والفكرية
واإلعالمية واالقتصادية والعسكرية في
ال���دول اإلس�لام��ي��ة حمل��ارب��ة جميع أشكال
اإلره����اب وال��ت��ط��رف وال��ت��ك��ام��ل م��ع جهود
دولية أخرى في مجال حفظ األمن والسلم
ال��دول��ي�ين .كما يعمل التحالف اإلسالمي
العسكري حملاربة اإلرهاب على بناء قاعدة
معلومات ح��ول ب��رام��ج محاربة اإلره��اب
وأف��ض��ل امل��م��ارس��ات ال��ت��ي تتبناها ال��دول
األعضاء واملنظمات الدولية.

