
قررت دولة فلسطني صباح امس الثالثاء التخلي 
ع��ن حقها ف��ي رئ��اس��ة مجلس اجلامعة العربية 
للدورة احلالية، ردا على التطبيع مع إسرائيل. 
وقال وزير اخلارجية الفلسطيني رياض املالكي إن 
هذا القرار جاء بعد اتخاذ األمانة العامة للجامعة 
موقفا داعما ل��إم��ارات والبحرين، اللتني طبعتا 
عالقاتهما مع إسرائيل، في مخالفة ملبادرة السالم 

العربية.
وأض���اف أن بعض »ال���دول العربية املتنفذة 
رفضت إدانة اخلروج عن مبادرة السالم العربية، 
وبالتالي لن تأخذ اجلامعة قراًرا في الوقت املنظور، 
لصالح إدانة اخلروج عن قراراتها«. وقال املالكي 
إن فلسطني ال يشرفها رؤي��ة هرولة دول عربية 
للتطبيع مع االحتالل، و«لن تتحمل عبء االنهيار 

وتراجع املواقف العربية والهرولة للتطبيع«.
وف��ي رس��ال��ة وجهها إل��ى أم��ني ع��ام اجلامعة 
العربية، قال الوزير الفلسطيني إن اجلامعة أدارت 
الظهر مل��ا ح��دث. ولكنه أوض��ح أن فلسطني »لن 
تتنازل عن مقعدها في اجلامعة، ألن ذلك سيخلق 
فراغا ميكن أن يولد سيناريوهات مختلفة نحن في 

غنى عنها في هذه املرحلة احلساسة«.
الدول املتنفذة

وقال دبلوماسيون فلسطينيون إن دوال عربية 
متنفذة أسقطت قرارا قدموه إلدانة التطبيع، والذي 
يتعارض مع ق���رارات اجلامعة وم��ب��ادرة السالم 

العربية لعام 2002.
ف��ي ال��س��ي��اق ذات���ه، اع��ت��ب��رت ح��رك��ة املقاومة 
اإلسالمية )حماس( أن املجتمع الدولي -ممثال في 
األمم املتحدة- »فشل في حماية الفلسطينيني مما 

يقع عليهم من عدوان وإرهاب وعنصرية من احتالل 
صهيوني غاشم«. وقالت احلركة -في بيان- إن 
العالم يحتفل باليوم العاملي للسالم )21 سبتمبر 
من كل ع��ام(، وإن احلركة تؤكد في هذه املناسبة 
أن الشعب الفلسطيني من أكثر شعوب األرض 
حبا للسالم وتعزيزه بني كل البشر. وأشار إلى أن 
»شعبنا )الفلسطيني( محروم من العيش بسالم 
في وطنه منذ 7 عقود، بل ومتارس عليه كل أصناف 

اإلرهاب والعنصرية من احتالل صهيوني غاشم«.

alwasat.com.kw

الواليات املتحدة توصي رعاياها في البحرين بتوخي احلذر
دعت السفارة األميركية في املنامة رعاياها في البحرين 
إلى »توخي احلذر« في تنبيه أمني، كما دعت أيضا األميركيني 
املوجودين في هذا البلد إلى »جتنب التجمعات والتظاهرات«، 

وإلى »أن يحملوا معهم في كل األوقات وثائق سفر صاحلة«.

وشهدت البحرين يوم اجلمعة مظاهرات صغيرة متفرقة 
للتنديد بتوقيع البالد اتفاقا لتطبيع العالقات مع إسرائيل. 
وأعلن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أن االتفاق غير 

موجه ضد أحد.

وتتهم البحرين إي��ران باستخدام شيعة البحرين أداة 
لزعزعة استقرار اململكة، لكن طهران تنفي أي تدخل في 
البحرين. ودانت طهران بشدة توقيع اتفاق تطبيع العالقات 

بني املنامة وتل أبيب.
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أع��ل��ن��ت وزارة ال��ب��ي��ئ��ة وامل���ي���اه وال���زراع���ة، 
السعودية، ع��ن ات��خ��اذ مجلس ال���وزراء العرب 
املسؤولني عن شؤون البيئة، عدداً من القرارات، 
لتفادي كارثة بيئية محتملة ج��راء عدم صيانة 
السفينة »صافر« النفطية الراسية قبالة ميناء 

رأس عيسى النفطي بالبحر األحمر.
وأوضحت ال��وزارة، في بيان أن هذه القرارات 
متثلت في دعوة الدول العربية واملجتمع الدولي 
ومم��ث��ل األم���ني ال��ع��ام ل��أمم امل��ت��ح��دة ف��ي اليمن 
للضغط على اجلانب )احلوثي( للسماح للجهات 
ذات العالقة بتقييم حالة السفينة، وصيانتها 
وتفريغها. جاء ذلك خالل االجتماع االستثنائي 
الطارئ لأمانة العامة جلامعة ال��دول العربية 
ممثلة في مجلس ال��وزراء العرب املسؤولني عن 
ش��ؤون البيئة، افتراضياً في مقر وزارة البيئة 
وامل��ي��اه وال��زراع��ة أم��س االث��ن��ني، بناًء على طلب 
السعودية.  وطالب املجلس، ال��دول املطلة على 
البحر األحمر وخليج عدن، تنفيذ قرارات املجلس 
بهذا اخلصوص، والدول العربية واألفريقية التي 

لها واجهات بحرية على البحر األحمر، إعداد خطط 
وطنية لالستجابة للحد من التأثيرات السلبية 
عليها، والتي قد تنجم عن حدوث تسرب من اخلزان 

العائم صافر أو غرق اخلزان أو انفجاره.
وأكد وزراء البيئة العرب، على ضرورة استمرار 
برنامج األمم املتحدة للبيئة واملنظمة البحرية 
الدولية )IMO( االستمرار في دعم جهود الهيئة 
اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر 
وخليج عدن، وذلك من خالل سرعة االنتهاء من 
مراجعة مشروع اخلطة اإلقليمية احملددة للحد من 
التأثيرات السلبية التي قد تنجم عن حدوث تسرب 

من اخلزان العائم »صافر«.
وأك��د مجلس ال���وزراء العرب املسؤولني عن 
شؤون البيئة، خالل اجتماع عقد في مقر األمانة 
العامة جلامعة ال��دول العربية في القاهرة في 
أكتوبر 2019م، على أهمية إيجاد احلل املناسب 
لتفادي كارثة بيئية ج��راء عدم صيانة السفينة 
»صافر« النفطية الراسية قبالة ميناء رأس عيسى 

النفطي في البحر األحمر منذ عام 2015م.

قال نائب وزير الدفاع السعودي، 
األمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز 
آل سعود، امس الثالثاء، إن اململكة 
تتطلع إل��ى ال��وص��ول لسالم دائ��م 

وشامل باليمن عبر اتفاق الرياض.
وغ���رد ن��ائ��ب وزي���ر ال��دف��اع عبر 
حسابه ال��رس��م��ي على »ت��وي��ت��ر«، 
مبناسبة ال��ي��وم العاملي للسالم، 
قائاًل: »نتطلع إلى أن ينعم العالم 
بالسالم في أرج��ائ��ه، ونسعى مع 
دع��اة ال��س��الم وأشقائنا ف��ي اليمن 
للوصول إلى سالٍم شامٍل ودائم من 
خالل تنفيذ اتفاق الرياض وتكامل 
اجلهود مع املبعوث األممي إلجناح 
مقترحه )االع��الن املشترك( إلنهاء 
األزم���ة وع���ودة اليمن إل��ى محيطه 

اخلليجي والعربي«.
ووق���ع���ت احل��ك��وم��ة اليمنية 
وامل��ج��ل��س االن��ت��ق��ال��ي اجل��ن��وب��ي 
باليمن، في 5 نوفمبر من عام 2019، 
ات��ف��اق ال���ري���اض، ب��رع��اي��ة خ��ادم 

احلرمني الشريفني امللك سلمان بن 
عبد العزيز، ووس��ط حضور ولي 
العهد السعودي نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع األمير محمد بن 
سلمان، والشيخ محمد بن زايد ولي 
عهد أب��و ظبي، وعبدربه منصور 

هادي رئيس اجلمهورية اليمنية.
وق���ال األم��ي��ر خ��ال��د ب��ن سلمان، 
حينها، إن ات��ف��اق ال��ري��اض يأتي 
تتويجاً جلهود اململكة التي قادها 
ول��ي العهد ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس 
ال�����وزراء ووزي����ر ال���دف���اع، األم��ي��ر 
محمد ب��ن سلمان، لتحقيق األم��ن 
واالس���ت���ق���رار وص��ن��اع��ة ال��س��الم 

والتنمية في اليمن.
وقال ولي العهد، األمير محمد بن 
سلمان، إن »اتفاق الرياض« سيفتح 
الطريق أمام تفاهمات أوسع تنهي 
األزم��ة اليمني، وميثل خطوة نحو 
احلل السياسي وإنهاء احل��رب في 

اليمن. األمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

في ذكرى تأسيس األمم املتحدة

أمير قطر: مواجهة األوبئة أخطر 
حتّد يواجه األسرة الدولية

الشيخ متيم بن حمد آل ثاني

نائب وزير الدفاع: السعودية تتطلع
 إلى سالم دائم باليمن عبر اتفاق الرياض

قال أمير دولة قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثاني 
إن أخطر التحديات التي واجهت األسرة الدولية منذ 
تأسيس األمم املتحدة هي مسألة املواجهة اجلماعية 
خلطر األوب��ئ��ة، ف��ي إش���ارة إل��ى جائحة فيروس 

كورونا املستجد )كوفيد19-(.
وف��ي كلمته خ��الل االج��ت��م��اع رف��ي��ع املستوى 
لالحتفال بالذكرى 75 لتأسيس األمم املتحدة، 
أضاف الشيخ متيم »يفترض أن تذكرنا مواجهة 
وباء )كوفيد19-( وتداعياته السلبية اخلطيرة 
على األرواح والصحة العامة واقتصادات الدول؛ 
بأن شعوب األرض ما هي إال أسرة واحدة تواجه 
مصيرا مشتركا، وأنه ال مناص من التعاون والعمل 

املشترك للتصدي للتحديات العاملية«.
وأك��د أمير قطر أن »العالم، وه��و على أعتاب 
العشرية الثالثة من القرن احلالي، وعلى الرغم من 
هذه اجلهود املقدرة، إال أنه ال زال يواجه حتديات 
مستجدة وغير مسبوقة، وفي مقدمتها استفحال 
ب��ؤر التوتر اإلقليمية وال��دول��ي��ة، وإشكاليات 
نزع السالح وقضايا البيئة والتنمية املستدامة 

واإلرهاب«.
وش��ارك أمير قطر في االجتماع ال��ذي ُعقد عبر 
تقنية االتصال املرئي من مقر املنظمة بنيويورك، 

مبشاركة عدد من قادة الدول ورؤساء احلكومات.

وعبر الشيخ متيم عن »تقديره البالغ للجهود 
التي ُبذلت لكي يخرج هذا االجتماع بإعالن قادة 
العالم، الذي يشكل وثيقة تاريخية تعكس إجماع 
املجتمع الدولي على بلورة موقف موحد حيال 

التحديات املشتركة«.
وقال إن »اجتماعنا يشكل فرصة هامة لتجديد 
التزام املجتمع الدولي بنص وروح ميثاق األمم 
امل��ت��ح��دة، وأن��ه سيظل نبراسا لعملنا ال��دول��ي، 
وأس��اس��ا ننطلق منه لتعزيز ال��ت��ع��اون الدولي 

لتحقيق أهدافه السامية«.
وأش��ار في كلمته إلى أن »األمم املتحدة قطعت 
شوطا كبيرا في حتقيق األه��داف التي اتفق عليها 
املجتمع الدولي، ولكنها ما زالت قاصرة عن إيجاد 
اآلل��ي��ات ال��الزم��ة لفرض مبادئها على أعضائها، 
وم��ا زال ح��ق ال��ق��وة يتفوق على ق��وة احل��ق في 
مناطق مختلفة في العالم، وفي مجاالت مختلفة 
من حياتنا«. وقال إن »تأسيس األمم املتحدة مّثل 
أمال عظيما للبشرية بعد وي��الت احل��رب العاملية 
الثانية، واستخالصا للنتائج منها وم��ن غياب 
تأطير عاملي للعالقات بني الدول ال يقبل باحلروب 
وسيلة لتسوية النزاعات، ومبادئ متفقا عليها 
وملزمة تسمح بالتصدي اجلماعي لعمليات اإلبادة 

اجلماعية«.

وزراء البيئة العرب يتخذون عدة قرارات 
لتفادي أضرار السفينة »صافر« النفطية

أف��اد الناطق باسم الرئاسة التركية 
إبراهيم قالن، بأن استقالة فايز السراج 
من منصب رئيس حكومة الوفاق الليبية 
لن يؤثر على مذكرات التفاهم املوقعة 
م��ع ليبيا بخصوص ال��ت��ع��اون األمني 
والعسكري، وحتديد مناطق الصالحية 

البحرية.
وف���ي ت��ص��ري��ح��ات ل��� ق��ال��ن، ق���ال إن 
امل��س��ؤول��ني األت����راك سيستمرون في 
التواصل مع السراج، وإن مذكرات التفاهم 
لن تتأثر بالعملية السياسية احلالية. 
وأضاف أن القرارات اخلاصة باملذكرات 

ه��ي ق���رارات اتخذتها احلكومة وليس 
األف���راد، وأن الفريق التركي واملمثلني 
عن املؤسسات املعنية بهذه املذكرات ال 
ي��زال��ون يقومون بوظيفتهم في ليبيا، 
وأن الفريق الليبي واملسؤولني الليبيني 
من مختلف املؤسسات وال��وزارات أيضا 
سيواصلون العمل املنوط بهم بخصوص 

مذكرات التفاهم املوقعة بني البلدين.
وش��دد على أن استقالة ال��س��راج من 
منصبه لن تؤثر على سير العمل بهذا 
اخلصوص، وأن اجلانب التركي والليبي 
مصممان على املضي قدما في التعاون 

والعمل املشترك. من جهة أخ��رى، أعلن 
مجلس النواب الليبي رفضه أي اتفاق 
أح��ادي اجلانب وخ��ارج إطار الشرعية، 
وج���دد رف��ض��ه ألي تفاهمات ق��د تعيد 
اللواء املتقاعد خليفة حفتر إلى املشهد 

السياسي.
كما أكد املجلس، في بيان، رفضه ما 
أسماها احمل��اوالت الفردية واجلماعية 
لنقل القضية الليبية خارج مظلة األمم 
املتحدة، مشددا على أن أي ق��رار ميس 
ال��ث��روة الليبية يجب أن يكون ف��ي يد 
ال��س��ل��ط��ات ال��ش��رع��ي��ة. وح��ّم��ل مجلس 

ال���ن���واب امل��ج��ل��س ال��رئ��اس��ي حلكومة 
الوفاق املسؤولية الكاملة عن أي اتفاقات 
أحادية اجلانب ُتعقد خارج إطار التوافق 
ال��س��ي��اس��ي، وال ُت��ع��رض على مجلس 

النواب.
وقال املجلس إن أي حل لأزمة الليبية 
ي��ج��ب أن ي��ك��ون ش��ام��ال، وأال يخضع 
للمساومات السياسية، وال يخرج عن 
اإلطار الدستوري والسلطات الشرعية 

احلالية.
ف���ي س��ي��اق م�����واز، ف���رض االحت���اد 
األوروب����ي عقوبات على 3 ش��رك��ات -
تركية وأردن��ي��ة وكازاخستانية- قال 
إنها ضالعة في انتهاك حظر مبيعات 
األسلحة الذي تفرضه األمم املتحدة على 
ليبيا، وفقا ملا أعلنه دبلوماسيون في 
بروكسل. ومت تبني القرار يوم اجلمعة 
على مستوى ال��س��ف��راء، وأي���ده وزراء 
خ��ارج��ي��ة االحت���اد خ��الل اج��ت��م��اع ُعقد 
االثنني في بروكسل. وُعثر على ما اعُتبر 
»أدلة دامغة« ضد الشركات واألشخاص 
الذين ُفرضت عليهم عقوبات، وسيتم 
جتميد أصولهم في االحت��اد األوروب��ي، 
ولن يتمكنوا من إقامة عالقات مع شركات 
في التكتل، وال الوصول إل��ى األس��واق 
املالية األوروبية. AAAويجري االحتاد 
األوروبي عملية بحرية باسم »إيريني« 
مكلفة مبراقبة احترام احلظر األمم��ي. 
وأوض���ح الدبلوماسيون أن العملية 
البحرية سمحت ب���«ت��وث��ي��ق« الكثير 
من االنتهاكات للحظر ارتكبتها تركيا، 
مضيفني أن��ه يجب تعزيز وسائلها. 
وي��ق��ول الدبلوماسيون ف��ي بروكسل، 
إن ه��ذه االنتهاكات »ت��ق��ّوض العملية 
السياسية الهادفة إلى وضع حد للنزاع 
في ليبيا«. ومت إرس��ال كل األدل��ة على 
االنتهاكات إلى األمم املتحدة التي ميكن 

أيضا أن تفرض عقوبات.

الناطق باسم الرئاسة التركية

الرئاسة التركية: استقالة السراج لن تؤثر
 على مذكرات التفاهم بيننا وبني ليبيا

رياض املالكي

أردوغان دعم  يطلب  وعباس  أحد..  ضد  ليس  إسرائيل  مع  االتفاق  البحرين:  ملك   
طالب الرئيس الفلسطيني محمود 
ع��ب��اس ال��رئ��ي��س ال��ت��رك��ي رج���ب طيب 
أردوغ����ان ب��دع��م ال��ت��وج��ه الفلسطيني 
لتحقيق املصاحلة الداخلية والذهاب 
لالنتخابات، في حني أكد ملك البحرين أن 

إقامة عالقات مع إسرائيل ليس ضد أحد.
وج����اء ال��ط��ل��ب الفلسطيني خ��الل 
ات��ص��ال ه��ات��ف��ي وض���ع خ��الل��ه عباس 
الرئيس التركي في ص��ورة احل��وارات 
التي جتري حاليا بني حركتي التحرير 
الوطني )ف��ت��ح( وامل��ق��اوم��ة اإلسالمية 
)حماس( والفصائل الفلسطينية، وفق 
ما مت االتفاق عليه في اجتماع األمناء 
العامني للفصائل الفلسطينية، وإصرار 
اجلميع على وحدة املوقف، بهدف حتقيق 

املصاحلة والذهاب لالنتخابات.
وط��ل��ب الرئيس الفلسطيني خالل 
االتصال دعم تركيا بهذا االجتاه، وكذلك 
توفير مراقبني من تركيا في إطار املراقبني 

الدوليني، لإشراف على االنتخابات.
وخالل االتصال أيضا، شكر الرئيس 
الفلسطيني نظيره التركي على مواقف 
ت��رك��ي��ا ال��داع��م��ة لفلسطني وقضيتها 

ال��ع��ادل��ة، واالت���ص���االت ال��ت��ي أج��راه��ا 
الرئيس أردوغ���ان مع رئيسي صربيا 
وكوسوفو حلثهما على عدم فتح سفارات 

أو مكاتب لهما في القدس.
اتفاق البحرين

م��ن جهته، ق��ال ملك البحرين حمد 

بن عيسى آل خليفة إن خطوة البحرين 
ب��إق��ام��ة ع��الق��ات م��ع إس��رائ��ي��ل ليست 
موجهة ضد أي كيان أو ق��وى، ولكنها 
تهدف إلى حتقيق سالم شامل في الشرق 

األوسط.
وأك���د امل��ل��ك ح��م��د، ف��ي ب��ي��ان ملجلس 
ال���وزراء نشرته وكالة أنباء البحرين 
الرسمية، دعم البحرين للفلسطينيني 
وملبادرة السالم العربية التي طرحت 
في 2002، والتي عرضت على إسرائيل 
إقامة عالقات طبيعية مقابل اتفاق إلقامة 
دولة للفلسطينيني وانسحاب إسرائيل 
بشكل كامل من األراضي التي احتلتها في 

حرب 1967.
وأصبحت البحرين ودول��ة اإلم��ارات 
أول دول��ت��ني عربيتني تقيمان عالقات 
طبيعية مع إسرائيل منذ ربع قرن دون 
التوصل إل��ى ح��ل ل��ن��زاع إس��رائ��ي��ل مع 
الفلسطينيني، وذل��ك في إع��ادة ترتيب 
إستراتيجي ل��دول الشرق األوس��ط ضد 
إي��ران. ودعا االتفاق إلى إقامة »عالقات 
دبلوماسية كاملة« لكنه جتنب مصطلح 

التطبيع.
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