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جدول االعمال خال من فلسطني ومن قطر.. وأزمة اليمن مطروحة من زاوية مريحة للسعودية

نيويورك تايمز: الدمام بد عن الرياض النعقاد القمة هربًا من الصواريخ اليمنية

القمة العربية.. تحضري باهت الجتماع يخاصم هموم املنطقةالقمة العربية.. تحضري باهت الجتماع يخاصم هموم املنطقة
أنهى املندوبون الدائمون للدول األعضاء 
ــؤولني  املس ــار  وكب ــة  العربي ــة  الجامع يف 
العربي  ــادي واالجتماعي  باملجلس االقتص
ــة يف الرياض يومي  ــم التحضريي اجتماعاته
ــتعدادات  اس ــار  إط يف  ــاء،  واألربع ــاء  الثالث
ــة  العادي ــدورة  ال ــتضافة  الس ــعودية  الس
ــي  ــة الت ــة العربي ــن للقم ــعة والعرشي التاس
ــاري يف  ــل الج ــد 15 أبري ــوم األح ــتعقد ي س

مدينة الدمام يف اململكة.
ــب نيويورك تايمز، تبنّي أن السبب  وبحس
ــة  القم ــد  لعق ــام  الدم ــة  ــار  مدين وراء اختي
ــات والصواريخ  ــب الرضب ــو لتجّن ــة ه العربي

اليمنية.
ــو الغيط  ــة أحمد أب ــام للجامع ــني الع األم
ــة العرب،  ــداوالت وزراء الخارجي ــتبق م اس
ــع قطر "غري  ــة الخليجية م ــّرصح بأن األزم ف
ــة"، وهو  ــال القم ــىل جدول أعم ــة ع مطروح
ــم  ــه قبل أيام املتحدثة باس ــبق أن أكدت ما س
ــر حينما  ــؤة الخاط ــة لؤل ــة القطري الخارجي
ــار ليس مطروحا عىل  أعلنت أن ملف الحص

جدول أعمال القمة.
ــن  ــة اليم ــط إن "أزم ــو الغي ــه أب ــا قال ومّم
مطروحة من الزاوية املريحة للدول املضيفة 

واملنخرطة بقوة فيها".
ــت األزمة  ــط تجاهل ــو الغي ــات أب ترصيح
ــس  الرئي ــرتاف  اع ــذ  من ــوًال  فص ــة  املتوالي
ــدس عاصمة  ــب بالق ــد ترم ــي دونال األمريك
ــطيني القاطع  ــدو، والرفض الفلس لكيان الع
ــره "صفقة  ــة الالجئني وما تط لتصفية قضي

القرن".
ــإن جدول  ــداوًال، ف ــات مت ــا ب ــب م وبحس

أعمال القمة العربية الذي وّزعته السعودية 
ــطينية وال  ــر القضية الفلس ــىل ذك ال يأتي ع
ــي ترتّكز عىل  ــريات للعودة الت حتى دعم مس
ــو الغيط اكتفى  ــزة، غري أن أب ــدود قطاع غ ح
ــلطة  ــة موقف من س ــيكون للقم ــول "س بالق
ــطينيني يف  االحتالل وترصفاتها تجاه الفلس

غزة".
ــة  قم يف  ــري  القط ــور  الحض أن  ــدو  ويب
ــاة العربية ذكرت أن  ــات مؤكًدا. قن الرياض ب
الدوحة ستشارك يف القمة املزمعة، فيما قال 
ــعودي إن أزمة قطر لن  ــر الخارجية الس وزي

تكون مطروحة يف القمة.
ــية،  ــة الصحافة الفرنس ويف ترصيح لوكال
ــيكون  ــذه األزمة س ــري أّن حل ه ــح الجب أوض

"داخل مجلس التعاون الخليجي".
ــارك وفد قطري يف أعمال اجتماع  هذا وش
وزراء الخارجية العرب، الذي اختتم أمس يف 

الرياض ملناقشة تحضريات القمة.
وترأس الجانب القطري مندوب دولة قطر 
ــيف بن  ــم لدى جامعة الدول العربية س الدائ

مقدم البوعينني.
ــت  ــة، وجه ــاد القم ــن انعق ــام م ــل أي وقب
السعودية واإلمارات والبحرين ومرص رسالة 
ــكها  ــا تمس ــدت فيه ــة، أك ــلطات القطري للس
باملطالب الـ13، التي طرحتها أمام قطر لحل 

األزمة الخليجية.
ــمي باسم الخارجية  وذكر املتحدث الرس
ــة أحمد أبو زيد يف تغريدة نرشها عىل  املرصي

حسابه عىل موقع "تويرت" أن وزراء خارجية 
ــمى باللجنة  ــكل ما يس ـــ4 التي تش ــدول ال ال
ــة يف  اإليراني ــالت  بالتدخ ــة  املعني ــة  الوزاري
ــدوا الخميس اجتماعا  ــؤون العربية، عق الش

تشاوريا يف الرياض.
ــك  ــد أن "الوزراء أكدوا تمس ــو زي ونقل أب
دولهم باملطالب الـ13 واملبادئ الستة أساسا 

رضوريا إلقامة عالقة طبيعية مع قطر".
ــري  ــب القط ــى اآلن الجان ــن حت ــم يعل ول
ــاركته يف القمة، إّال  ــتوى مش ــميا عن مس رس
ــابق  ــر يف وقت س ــيا ذك ــدرا دبلوماس أن مص
لجريدة "الراي" الكويتية أنه من املخطط أن 
ــر تميم بن حمد آل ثاني، وفد  يرتأس أمري قط

بالده إىل القمة العربية.

إنقاذ 137 مهاجرا غري شرعي 
غريب ليبيا

ــواحل الليبي من إنقاذ 137 مهاجرا غري  تمكنت دورية لحرس الس
ــالد، كان بينهم 19 امرأة و4  ــمال مدينة الزاوية غربي الب رشعي ش

أطفال.
ــوات البحرية  ــة التابع للق ــة البحري ــالم والثقاف ــرش مكتب اإلع ون
ــبوك"، بيانا أكد فيه إنقاذ الـ137  الليبية عرب صفحته عىل "الفيس

مهاجرا غربي البالد.
ــتخدم زورق  ــواحل كانت تس وأوضح املكتب أن دورية لحرس الس
ــنت قاربني  ــن كانوا عىل م ــن الذي ــذت املهاجري ــر" أنق "رأس أجدي

مطاطيني قبالة شواطئ مدينة الزاوية.
وأضاف إن املهاجرين من جنسيات إفريقية وبينهم مرصي واحد 
ــدة طرابلس البحرية  ــوري، وجرى نقلهم جميعا إىل قاع وآخر س
ــليمهم إىل مركز  ــة لهم، وتس ــانية والطبي ــاعدة اإلنس وتقديم املس

إيواء طريق السكة التابع لجهاز مكافحة الهجرة غري الرشعية.

مئات املصابني من الفلسطينيني برصاص قوات مئات املصابني من الفلسطينيني برصاص قوات 
االحتالل الصهيوين على حدود قطاع غزةاالحتالل الصهيوين على حدود قطاع غزة

يف مسريات جمعة العودةيف مسريات جمعة العودة

القدس / وكاالت
تتواصل فعاليات مخيمات مسريات العودة لليوم الرابع 
ــهر  ــت يف الثالثني من الش ــي انطلق ــوايل، والت ــرش عىل الت ع
املايض يف قطاع غزة، حيث قام الفلسطينيون بإحراق العلم 
ــالل عىل حدود قطاع  ــيل" أمام أعني جنود االحت "اإلرسائي

غزة حسبما أفاد موقع فلسطني اليوم.
ــة يف املخيمات  ــة واملتنوع ــات املختلف ــتمر الفعالي وتس
ــس املنترشة عىل طول الخط العازل، رشق قطاع غزة،  الخم
تزامناً مع االحتجاجات السلمية التي تتخللها املواجهات 
اليومية عىل الخط العازل وحرق إطارات السيارات وإلقاء 
ــي ترد بإطالق الرصاص  الحجارة عىل قوات االحتالل، الت

الحي وقنابل الغاز املسيل للدموع.
ــطاً للعائالت الفلسطينية  ــهد املخيمات توافداً نش وتش
ــاطات  ــات توعية ونش ــام حلق ــال، حيث تق ــيما األطف الس
ــرصاع  ال ــخ  وتاري ــطينية،  الفلس ــوق  بالحق ــة  تعريفي

الفلسطيني مع االحتالل.
ــاع غزة حتى  ــريات العودة يف قط ــتمر فعاليات مس وتس
ــهيدا وآالف  ــقوط 34 ش ــجلة س ـــ15 من مايو القادم، مس ال

الجرحى بعضهم ما زال يف حالة الخطر.
ــلميني  ــاً يف قمع املتظاهرين الس ــالل يومي ويمعن االحت
غري آبه بالقرارات الدولية التي كفلت حق املقاومة بما فيها 

السلمية ضد االحتالل.
وبحسب مصادر إعالمية، نقًال عن مستشفيات القطاع، 
ــواتر الرتابية يف  ــزة خلف الس ــالل املتمرك ــإن قوات االحت ف
ــكري رشق حي الزيتون، أطلقت  محيط موقع "ملكة" العس
الرصاص الحي وقنابل الغاز املسيل للدموع صوب عرشات 

ــني رشق الحي، ما أدى إىل إصابة 7 منهم بالرصاص  املواطن
الحي، نقلوا عىل إثرها إىل مستشفى الشفاء لتلقي العالج، 

فيما أصيب آخرون باالختناق بالغاز املسيل للدموع.
ــي رشق خانيونس،  ــب 3 مواطنني بالرصاص الح وأصي
ــفيي نارص  ــا إىل مستش ــىل إثره ــوا ع ــاع، نقل ــوب القط جن
ــرون باالختناق  ــالج، فيما أصيب آخ ــي لتلقي الع واألوروب
بالغاز املسيل للدموع بينهم 10مسعفني من الهالل األحمر 

الفلسطيني، عقب استهدافهم بشكل مبارش بقنابل الغاز.
كما أصيب 3 مواطنني أحدهم وصفت جراحه بالحرجة، 
ــالل مواجهات  ــيل خ ــالل اإلرسائي ــود االحت ــاص جن برص
ــىل إثرها إىل  ــاع، نقلوا ع ــمال القط ــون ش ــمال بيت حان ش
ــفى األندونييس يف بلدة بيت الهيا املجاورة لتلقي  املستش

العالج.
ــي رشق بلدة  ــاص الح ــبان بالرص ــب 5 ش ــني أصي يف ح
ــرب الرشيط  ــات ق ــالل مواجه ــاع، خ ــمال القط ــا ش جبالي
ــفى  ــوا عىل إثرها إىل املستش ــدة، ونقل ــدودي رشق البل الح

األندونييس للعالج.
ــياج الفاصل  ــات عنيفة قرب الس ــح دارت مواجه ويف رف
أطلق خاللها جنود االحتالل الرصاص الحي وقنابل الغاز 
ــلمية، ما أدى إىل إصابة 5  ــريات الس ــاركني يف املس عىل املش

عىل األقل بالرصاص الحي
ــاعات الصباح  ــود جماهريية زحفت منذ س وكانت حش
ــاً إىل بيت حانون  ــن رفح جنوب ــوب املناطق الحدودية م ص
ــعبية  ــلمية الش ــريات الس ــزة، يف إطار املس ــمال قطاع غ ش
ــي تتواصل يف غزة لليوم  ــطني"، الت بـ"جمعة رفع علم فلس

الخامس عرش عىل التوايل. الجيش السورى يعرث على مواد متفجرة سعودية الصنع يف الغوطة الشرقيةالجيش السورى يعرث على مواد متفجرة سعودية الصنع يف الغوطة الشرقية
ــيط  تمش ــات  عملي ــار  إط يف 
ــة الرشقية من  ــكا بالغوط ــدة زمل بل
ــة،  اإلرهابي ــات  التنظيم ــات  مخلف
ــوري  عرثت وحدة من الجيش الس
ــواد  ــا م ــرة بينه ــواد متفج ــىل م ع
ــتودعات  ومس ــأ  املنش ــعودية  س
لتخزين قذائف الهاون والصواريخ 

والعبوات الناسفة.
ــادة امليدانيني  ــاد أحد الق وقد أف
ــل أحد األقبية  ــم العثور داخ بأنه ت
ــواد متفجرة  ــكا عىل م ــدة زمل يف بل
ــات  ــعودي وآلي ــأه س ــا منش بعضه
ــع  ــواد م امل ــذه  ــط ه ــدات لخل ومع
ــار، مثل مادة  ــديدة االنفج مواد ش
ــور  الكل ــادة  م ــة  وإضاف ــيفور  الس
لبعض القذائف والصواريخ لزيادة 
ــرب رضر  ــاق أك ــري وإلح ــدرة التفج ق
ــذه  ه ــة  وتعبئ ــة  واألبني ــني  باملدني
ــفة وقذائف  ــواد بالعبوات الناس امل

الهاون واأللغام.
ــه  ــي إىل أن ــد امليدان ــار القائ وأش
ــن  لتخزي ــتودعات  مس ــط  ضب ــم  ت
ــتوردة  ــف كبرية الحجم املس القذائ

ــاب  لإلره ــة  الداعم ــدول  ال ــن  م
ــا  ــة لرضبه ــوان معين ــا بأل وتلوينه
ــافات،  واملس ــات  القطاع ــب  حس
ــن  ــور ضم ــم العث ــه ت ــة إىل أن إضاف
ــخ  ــىل صواري ــتودعات ع ــذه املس ه
ــوع غراد  ــخ من ن ــن بينها صواري م

ــكنية  كانت تطلق عىل األحياء الس
ــفة ووجود  ــوات ناس ــق وعب بدمش
ــجونني فيها  ــجون لتشغيل املس س
ــواد  امل ــة  وتعبئ ــخرة  الس ــال  بأعم

املتفجرة.
أن  ــي  امليدان ــد  القائ ــح  وأوض

ــن" حولوا  ــق الرحم ــي "فيل إرهابي
ــكا إىل "مربع  ــاء بلدة زمل أحد أحي
ــن  ــني م ــوا املدني ــم" ومنع ــي له أمن
الدخول إليه وأقاموا معمال بداخله 
العديد من املخارط لصناعة الجزء 
الخارجي لتصنيع العبوة الناسفة 

ــف واآلالت لتعبئة الذخرية  والقذائ
الخفيفة واملتوسطة وإعادة تدوير 
ــات وتصنيع العبوات  قذائف الدباب

الناسفة منها.
ــني  "اإلرهابي أن  إىل  ــت  ولف
ــتودعات  وصلوا ما بني املعمل ومس
ــخ  والصواري ــرة  املتفج ــواد  امل
ــن  م ــبكة  بش ــفة  الناس ــوات  والعب
ــريا إىل أنه "تم العثور  األنفاق"، مش
ــتالم  اس ــرق  ط ــني  تب ــق  وثائ ــىل  ع
ــق  "فيل ــي  إرهابي ــني  ب ــليم  وتس
الرحمن" و"جيش اإلسالم" وطرق 
ــخ  ــرة وتفخي ــواد املتفج امل ــة  تعبئ

السيارات.
ــر  ــد املق ــكا تع ــدة زمل ــت بل وكان
الرئيس إلرهابيي "فيلق الرحمن"، 
ــة العثور  ــام املاضي ــالل األي وتم خ
ــدة من  ــبكات معق ــىل ش ــا ع داخله
ــات  وورش ــتودعات  ومس ــاق  األنف
ــوا  كان ــي  الت ــف  القذائ ــع  لتصني
ــىل  ع ــداء  االعت يف  ــتخدمونها  يس
ــق  دمش يف  ــكنية  الس ــاء  األحي

ومحيطها.
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العدو الرئيسي واملشرتك لألمة العدو الرئيسي واملشرتك لألمة اإلسالميةاإلسالمية

طهران/
ــم الخارجية  ــدث باس ــرب املتح أع
ــمي، رفض بالده  ــرام قاس ــة به اإليراني
ــة  العربي ــة  الوزاري ــة  اللجن ــان  لبي
الرباعية، معترباً أن هذه الدول تواصل 
ــة ضد  ــتفزازية الخاطئ ــا االس حركته
ــدو الرئييس  ــت بذلك الع ــران ونس طه

واملشرتك لألمة اإلسالمية.
ــن  ع ــي  اإليران ــؤول  املس ــرب  وأع
ــة  املنطق دول  ــض  بع ألن  ــف  األس
ــىل اتخاذ موقف العداء  مازالت ترص ع
ــة ووضع  ــة الباطل ــتمرار بالحرك واالس
ــالمية يف  ــة اإلس ــرتك لألم ــدو املش الع

بوتقة النسيان.
ورفض قاسمي بشكل رصيح التهم 
ــان ’االجتماع الثامن  ــي وردت يف بي الت
ــة‘  الرباعي ــة  العربي ــة  الوزاري ــة  للجن
ــش االجتماعات  ــىل هام ــذي أقيم ع ال
ــة، واعتربها  ــة للقمة العربي التحضريي

ــاس لها ونابعة  ــا تهٌم واهية ال أس بأنه
من الوهم وهي تنطوي عىل إساءة.

ــذا البيان  ــمي إىل أن ه ــار قاس وأش
ــة واملخربة  ــات العدائي ــذ التوجه اتخ
ــاس،  لبعض األفكار غري الصائبة كأس
ــض  بع إلرصار  ــف  األس ــن  ع ــاً  معرب
ــدم الوعي عىل  ــق ع ــن منطل ــدول م ال
ــا  ــة حركته ــي ومواصل ــا العدائ موقفه
ــه  وج يف  ــة  الخاطئ ــتفزازية  االس
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ونست 
ــرتك لألمة  ــك العدو الرئييس واملش بذل

اإلسالمية.
ــية  ــم الدبلوماس وأكد املتحدث باس
ــان  ــا ورد يف بي ــل م ــة أن مجم اإليراني
اللجنة الرباعية العربية والتي عقدت 
بحضور األمني العام للجامعة العربية، 
ــتمرار  ــه واس ل ــاس  ــذب وال أس ــو ك ه
ــف  ــذي يبعد املنطقة لألس ــار ال للمس

عن االستقرار والهدوء أكرث فأكرث.

وأعرب قاسمي عن أمله بأن تتمكن 
ــة العربية التي من املقرر أن تعقد  القم
ــل باتجاه  ــن اآلن، من العم ــد أيام م بع
ــية  ــرة والرئيس ــل املؤث ــد العوام تحدي
ــة بمنأى  ــتقرار يف املنطق إلحالل االس
ــري وأن تتوصل إىل  ــه املعاي ــن تعددي ع
معرفة معمقة ودقيقة ألسباب األزمات 
ــة مبنية  ــرة واقعي ــل نظ ــة يف ظ الحالي
ــيايس للمنطقة بما  ــخ الس عىل التاري
ــهم يف تحقيق التقارب بني البلدان  يس

العربية واإلسالمية.
ــارات  واإلم ــعودية  الس ــت  وكان
والبحرين ومرص قد عقدت أمس األول 
اجتماعاً عىل مستوى وزراء الخارجية 
ــتمرار  حيث أدانت اللجنة الوزارية اس
ــالت اإليرانية“ يف  ــمتها ”التدخ ــا أس م
ــة  العربي ــدول  لل ــة  الداخلي ــؤون  الش

بحسب زعمها.
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