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إطالق صاروخني من طراز زلزال  1على تجمعات قوات هادي في جيزان السعودية

اخبار قصيرة

الحوثي يبدي استغرابه واستياءه من االتهامات األممية لـ«أنصار الله»

نتنياهو يبحث مع رئيس البرازيل بيع طائرات بدون
طيار وحوامات

قنص ستة جنود سعوديين جنوب شرق
جحفان وغرب جبل العمود

صنعاء ـ وك��االت :أبدى رئيس اللجنة الثورية العليا حلركة
«أنصار اهلل» ،حممد علي احلوثي« ،استغرابه واستياءه الشديد»
من اتهام برنامج األغذية العاملية للجماعة بالتالعب يف توزيع
املساعدات.
وذكر احلوثي ،يف بيان نشرته الثالثاء وكالة «سبأ» (التابعة
للحركة) ،أن تصرحيات ديفيد بيزلي ،املدير التنفيذي لـ»برنامج
األغذية العاملية» التابع لألمم املتحدة »،ال تنسجم مع توجهات

الربنامج» ،حممال املؤسسة األممية املسؤولية عن أي اختالالت
أثناء توزيع املساعدات .وانتقد القيادي احلوثي بشدة التهديد
الذي جاء ضمن تصرحيات بيزلي بالتوقف عن العمل مع األطراف
اليت سيثبت تورطها يف مثل هذه املخالفات ،إذا مل تتخذ السلطات
يف صنعاء اإلجراءات الفورية للتعامل مع املشكلة ،واعترب احلوثي
ذلك تهديدا بـ»التوقف عن تزويد أع��داد كبرية من احملتاجني
بالغذاء يف اليمن».
وقال احلوثي إن هذا التصريح «بدا كمحاولة للربنامج للتنصل
من مسؤولياته يف مواجهة خطر اجملاعة يف اليمن» ،معربا عن أسفه
من إعالن هذا املوقف «دون أي اعتبار للقواعد واألساليب السليمة
املتعارف عليها شكال ومضمونا يف التعاطي مع مثل هذا املوقف».

خانقني تشهد تحركات جديدة للوهابيني

القوات العراقية تحبط هجوم ًا إلرهابيي «داعش» جنوب بعقوبة
بغداد ـ وكاالت :أحبطت القوات األمنية العراقية الثالثاء هجوما شنه إرهابيون من تنظيم “داعش” جنوب مدينة بعقوبة
مبحافظة دياىل.
ونقلت وكالة أنباء اإلعالم العراقي (واع) عن مصدر أمين يف احملافظة قوله :إن “جمموعة ارهابية حاولت شن هجوم على
نقطة يف قرية طه الراشد بأطراف ناحية بهرز جنوب مدينة بعقوبة فيما سقطت قذائف هاون على املنطقة أيضا”.
وأضاف املصدر :إن اهلجوم مل يسفر عن خسائر بشرية فيما متكنت القوات األمنية من السيطرة على املوقف بسرعة وطرد
اإلرهابيني .وقتل االثنني مواطن عراقي جراء هجوم شنه مسلحون غرب العاصمة العراقية بغداد.
وتواصل القوات العراقية عملياتها األمنية والعسكرية ملالحقة فلول إرهابيي “داعش” يف عدد من املناطق.
إىل ذلك قام حنو  20مسلحا من داعش ،االثنني ،باهلجوم على احدى املعامل بالقرب من قرية «شريك» بقضاء خانقني.
ونقل مراسل ان ار تي عن ساكين القرية االثنني ،ان «مسلحي داعش قاموا حبجز اثنني من حراس املعمل واستعملوا إحدى
احلفارات ،هلدم بناية املعمل ،واحرقوا املكائن ثم افرجوا عن احلارسني احملتجزين».
واضاف ،ان قاطين القرية جتمعوا االن وهم حيملون السالح حول قريتهم حلمايتها.

وزير الدفاع التركي يتوجه بالقرب من الحدود السورية في زيارة تفقدية

الجيش يوقع قتلى ومصابني في صفوف اإلرهابيني بريف حماة الشمالي

هيئة «تحرير الشام»
ً
هجوما على
تشن
«الزنكي» غرب حلب

دمشق ـ وك��االت :نفذت وح��دات من
اجليش السوري العاملة يف ري��ف محاة
الشمالي ض��رب��ات مكثفة على حم��اور
حترك وحتصينات اجملموعات اإلرهابية
وذلك يف إطار ردها على خروقات اتفاق
املنطقة منزوعة السالح يف إدلب.
وأفاد مراسل سانا يف محاة بأن وحدات
من اجليش وجهت رمايات نارية مركزة
على م��ق��رات وأم��اك��ن انتشار إرهابيي
ما يسمى “احلزب الرتكستاني” الذي
يضم م��ئ��ات امل��رت��زق��ة األج��ان��ب يف قرية
قسطون بسهل الغاب يف أقصى الريف
الشمالي الغربي.
وأشار املراسل إىل أن الرمايات أسفرت
عن سقوط العديد من اإلرهابيني بني
قتيل ومصاب وتدمري مقرات حتوي على
أسلحة وذخرية وعتاد.
واس��ت��ه��دف��ت اجمل��م��وع��ات اإلره��اب��ي��ة

امل��ن��ت��ش��رة ف��ى ب��ل��دة ال��ل��ط��ام��ن��ة بالريف
ال��ش��م��ال��ي االث��ن�ين ب��ق��ذائ��ف ص��اروخ��ي��ة
األحياء السكنية فى مدينة حم��ردة ما
تسبب ب��إص��اب��ة م��دن��ي�ين اث��ن�ين جب��روح
ووقوع أضرار مادية بعدد من املنازل.
م��ن ج��ان��ب آخ���ر ش��ن��ت ه��ي��ئ��ة حترير
ال��ش��ام هجوماً م��ن  3حم��اور على ريف
ح��ل��ب ال��غ��رب��ي م��س��ت��خ��دم��ة ال��دب��اب��ات
واملدرعات للتقدم باجتاه مدينة دارة عزة
الواقعة حتت سيطرة اجلبهة الوطنية
للتحرير.
وبدأت االشتباكات بعد فشل االتفاق
ال��ذي مت توقيعه قبل يومني ب�ين هيئة
حترير الشام وحركة نور الدين الزنكي
على خلفية قيام األخرية بقتل  5عناصر
للهيئة قرب بلدة تلعادة مشال ادلب.
واتهمت اجلبهة الوطنية للتحرير يف
بيان هلا هيئة حترير الشام باستغالل
ح����ادث����ة ت���ل���ع���ادة ك���ذري���ع���ة ل��ت��ص��ف��ي��ة
حساباتها مع فصائل اجلبهة وحماولة
توسيع سيطرتها على املناطق املهمة،
مشرية إىل مشروعية حقها يف الدفاع عن
النفس وحتميل اهليئة كافة التبعات

اخل��ط�يرة وال��ك��ارث��ي��ة ال�تي س��وف ترتتب
على تصعيدها األخري.
وأما هيئة حترير الشام قالت يف بيان
هلا إن مشكلتها هي فقط مع حركة نور
الدين الزنكي وال عالقة ألي مكون آخر
من مكونات اجلبهة باألمر ،مؤكدة أنها
وج���دت نفسها مضطرة حل��ل القضية
وإع�����ادة األم����ور إىل ن��ص��اب��ه��ا يف مدينة
دارة ع��زة وإل��ق��اء القبض على املتهمني
باجلرمية لتقدميهم للقضاء الشرعي.
إىل ذلك أجرى وزير الدفاع الرتكي
خ��ل��وص��ي أك����ار ،زي����ارة تفقدية لقيادة
ال���ق���وات اخل���اص���ة امل��ش�ترك��ة وض��ري��ح
“سليمان شاه” على احلدود السورية ،يف
الساعات األخرية من العام .2018
وراف���ق أك���ار ،رئ��ي��س األرك����ان يشار
غوالر ،وقادة القوات الربية أوميد دوندار،
والبحرية عدنان أوزبال ،واجلوية حسن
كوتشوك أقيوز.
وقال أكار خالل الزيارة ،إن اجليش”
����م����ل م���س���ؤول���ي���ة وم���ه���م���ة حم���ارب���ة
حت ّ
“داع����ش” ،وإن���ه سيلتزم ب��ذل��ك بشكل
فاعل خالل األيام املقبلة”.
مت حتييد  2398إرهابياً
وأعلن أنه “ ّ
يف  147عملية عسكرية واسعة النطاق
خالل العام املاضي” ،مضيفاً أن “القوات
اجل��وي��ة ال�ترك��ي��ة قصفت خ�لال العام
املاضي  922هد ًفا لإلرهابيني”.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا أك����دت وزي�����رة ال��دف��اع
الفرنسية ،فلورنس بارلي ،ضرورة «إنهاء
م��ه��م��ة» ال��ت��ص��دي ل��ت��ن��ظ��ي��م «داع����ش»
اإلرهابي قبل االنسحاب األمريكي املعلن
من سوريا.
وق��ال��ت وزي����رة ال���دف���اع ال��ف��رن��س��ي��ة يف
كلمة ألقتها أمام الطيارين الفرنسيني
يف قاعدة «اتش  »5اجلوية يف األردن اليت
تنطلق منها مقاتالت فرنسية لضرب
أه����داف لتنظيم «داع�����ش» يف س��وري��ا،
قالت «عند وصولكم (عام  )2014كان
التفويض واضحا :تدمري داعش .وهو مل
يتغري .لدينا مهمة جيب إجنازها».

وش���دد احل��وث��ي على أن ال�برن��ام��ج مل جي��ر م���ش���اورات خبصوص
املوضوع مع «احلكومة واجلهات الشريكة» التابعة للحوثيني ورفض
تسليم قائمة بأمساء اجلهات والشخصيات املتورطة يف املخالفات
املزعومة ،متهما املؤسسة األممية «بإطالق التهم جزافا وتعميمها
والتشهري والتهرب مما اتفق عليه ،وكذلك ش��راء كميات من
الغذاء الفاسد» رفضت السلطات احلوثية دخوهلا.
وأعترب رئيس اللجنة الثورية العليا للحوثيني إعالن املؤسسة
األمم��ي��ة ع��ن املخالفات يف ت��وزي��ع امل��س��اع��دات يف مناطق سيطرة
احلوثيني «احنرافا كبريا يف عمل الربنامج» ،وشددا على أن ذلك
«ال يهدف سوى إىل التشهري فقط ،وال خيدم العمل اإلنساني بقدر
خدمته ألجندة دول العدوان على اليمن».
ميدانياً استشهدت إمرأة مينية إثر قصف قوات الرئيس اليمين
امل��ع��زول عبدربه منصور ه���ادي بقذيفة مدفعية لقرية الغدير
األعبوس يف مديرية حيفان جنوب تعز باليمن.
ويف الساحل الغربي غرب اليمن ،أفاد مصدر عسكري ميين بأن
القوات املتعددة للتحالف تواصل التمشيط باألسلحة الرشاشة
باجتاة مدينة الدريهمي جنوبا .كما أفاد املصدر بقصف مدفعي
للقوات املتعددة للتحالف بأكثر من  20قذيفة جنوب مدينة
التحيتا ،كما قصفت باملدفعية والعيارات الثقيلة واملتوسطة غرب
جولة السفينة مبديرية احلالي جنوب شرق مدينة احلديدة.
وأش���ار امل��ص��در إىل اس��ت��ح��داث ج��راف��ة عسكرية تابعة للقوات
املتعددة للتحالف حتصينات وم��واق��ع عسكرية هل��ا مش��ال شرق
مدينة الشباب بشارع  ،90فيما يستمر التحليق املكثف لطائرات
التحالف السعودي يف أجواء املدينة الساحلية حتى اللحظة.
ويف صعدة احل��دودي��ة مش��ال اليمن ،شنت ط��ائ��رات التحالف
السعودي  3غارات جوية على مديرية باقم احلدودية.
ويف جبهة ما وراء احلدود اليمنية السعودية ،أفاد مصدر عسكري
بإطالق اجليش واللجان الشعبية صاروخني من طراز زلزال 1على
جتمعات وحتصينات ق���وات ه���ادي والسعودية وحتقيق إصابات
مباشرة يف جيزان السعودية.
املسي اليمين ووح���دة املدفعية عملية
كما ن ّفذ س�لاح اجل��و ّ
مشرتكة على جتمعات للجنود السعوديني يف مركز عوجبة
السعودي يف ج��ي��زان ،كما شن س�لاح اجل��و املسري هجوماً جوياً
بطائرة قاصف 1على جتمعات اجليش السعودي ومرتزقته يف
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االحتالل ينتهي من بناء «سياج حدودي» بحري
مع القطاع

أمن السلطة الفلسطينية يعتقل
 28من «حماس» في الضفة
ّ
يحتل المركز األول في
الكيان الصهيوني
عدد اإلدانات الدولية في األمم المتحدة

ال��ق��دس احملتلة ـ وك����االت :اح��ت�� ّل ك��ي��ان ال��ع��دو الصهيوني
امل��رك��ز األول يف ع��دد اإلدان����ات ال��دول��ي��ة ال��ص��ادرة ع��ن اجلمعية
العامة لألمم املتحدة ،بسبب انتهاكاته حلقوق الفلسطينيني
خالل  ،2018حبسب ما ذكر احملامي الدولي والناشط احلقوقي
هيليل نوير.
ويف تغريدة نشرها مؤخرا على حسابه على «تويرت» ،قال نوير
الذي يرأس منظمة « »UN Watchاحلقوقية غري احلكومية
يف جنيف إن « 21إدانة من إمجالي  27شهدتها اجلمعية العامة
للمنظمة الدولية خالل  ،2018كانت لـ»إسرائيل»».
جت��در اإلش���ارة إىل أن كيان االح��ت�لال ارتكب جم��ازر فظيعة
حب��ق الشعب الفسطيين منذ احتالله فلسطني وح��ت��ى ال��ي��وم،
آخرها قمعه ملسريات «العودة» يف قطاع غزة ،ما أسفر عن ارتقاء
عشرات الشهداء وآالف اجلرحى ،وسط استنكار وإدان��ات حملية
ودول��ي��ة واس��ع��ة .إىل ذل��ك ذك��رت صحيفة يديعوت أح��رون��وت،
يف ملحقها اإلقتصادي ،أن وزارة األم��ن االسرائيلية استأجرت
شركات مقاوالت ومعدات حفر هندسية مقابل  25مليون شيكل
(حنو  7مليون دوالر) للعمل يف عملية «درع الشمال».
وأضافت الصحيفة أن شعبة البناء واهلندسة يف وزارة األمن
استأجرت العشرات من معدات احلفر واهلندسة ،ومت توظيف
الشركات للعمل لشهور لضمان توافرها ،واضطرت بعضها إىل
تأجيل أعماهلا يف البنية التحتية املدنية إىل أن وصلت قيمة
التعاقدات إىل  25مليون شيكل.
وأوضحت أن استئجار اجليش للعشرات من املقاولني وشركات
احلفر واملعدات امليكانيكية واهلندسية ،جاء لزيادة قدراته خالل
عملية «درع الشمال» .يف غضون ذلك كشفت القناة العربية
العاشرة ،عن انتهاء جيش االحتالل من بناء «السياج احلدودي»
البحري الفاصل مع قطاع غزة ،بعد  7اشهر من العمل.
وذك��رت القناة العربية أن السياج احل��دود بارتفاع  6أمتار،
وط��ول��ه  200م�تر ،وحي��ت��وي على أنظمة تكنولوجية متطورة،
ومصمم ملنع التسلل عن طريق البحر ويكشف االنفاق.
واف��ادت القناة ان احلاجز او السياج احل��دودي البحري ميتد
على طول  200مرت من الصخور الضخمة على احلدود الشمالية
للقطاع ،ومت تثبيت ج��دار ذك��ي ف��وق ه��ذه ال��ص��خ��ور ،وحيتوي
السياج على أجهزة استشعار دقيقة.
من جهة اخرى أظهرت إحصائية نشرتها جلنة أهالي املعتقلني
السياسيني يف الضفة احملتلة ،أن السلطة تعتقل  28مواط ًنا على
خلفية سياسية يف سجونها.
ووفق اإلحصائية اليت حصل «املركز الفلسطيين لإلعالم»
على نسخة منها؛ فإن  8من املعتقلني من اخلليل ،و 4من جنني
ومثلهم م��ن ط��ول��ك��رم ،و 3م��ن قلقيلية ،و 2م��ن نابلس و 2من
طوباس ،و 2من سلفيت ،و 1من بيت حلم ،ومثله من رام اهلل.
ويف السياق أكد النائب يف اجمللس التشريعي عن حمافظة
طولكرم فتحي القرعاوي ،أن سياسة االعتقاالت السياسية اليت
متارسها السلطة تؤرق الشارع الفلسطيين ،وتدمر السلم األهلي
يف الضفة ال��غ��رب��ي��ة .ه��ذا وج����دّدت جم��م��وع��ات م��ن املستوطنني
الثالثاء ،اقتحاماتها االستفزازية للمسجد األقصى املبارك من
باب املغاربة ،حبراسة مشددة من قوات االحتالل اخلاصة.
وك��ان مدير ع��ام األوق���اف االسالمية الشيخ ع��زام اخلطيب،
أعلن مساء االثنني أن حنو  30ألف مستوطن اقتحموا املسجد
االقصى يف العام  2018بزيادة  %17عن العام الذي سبقه.

تل أبيب ـ وكاالت :قال مصدر سياسي رفيع لصحيفة هآرتس ،أن «إسرائيل» تبحث مع رئيس
الربازيل ،جاوير بولسونارو ،مسألة بيع حوامات وطائرات بدون طيار.
وجهه إليه مراسل الصحيفة خالل حديث مع صحافيني
كالم املصدر جاء رداً على سؤال ّ
إسرائيليني يواكبون زيارة رئيس احلكومة بنيامني نتنياهو يف الربازيل.
وأشار املصدر السياسي إىل أن احلوامات اليت ُيتمل بيعها للربازيل من املفرتض أن تدخل
اخلدمة العمالتية يف خالل شهر كانون الثاني/يناير على الطريق  443يف «إسرائيل» ،وأن هذه
احلوامات لديها قدرة على تشخيص الوجوه ومالحقة املشبوهني.
وأضافت الصحيفة أن نتنياهو يأمل يف أن ينقل بولسونارو سفارة بالده من «تل أبيب» إىل
القدس ،ومن احملتمل أن يقدِّم للربازيل ،باملقابل ،دعما إسرائيليا باملعلومات والشراء يف جمال
األمن الداخلي .وتشكل اجلرمية يف الربازيل مشكلة أساسية ،تعهد بولسونارو حبلها ،إذ أنه يف
العام  2017فقط قتل عشرات آالف األشخاص يف الدولة.

منظمات حقوقية :الحكم الصادر بحق نبيل رجب سياسي وانتقامي
املنامة ـ وك��االت :عربت منظمات حقوقية عن إدانتها لتأييد حمكمة النقض البحرينية
حكما بالسجن  5سنوات ضد احلقوقي البارز نبيل رجب ،مشريا إىل ان احلكم سياسي وانتقامي
ً
ينتهك حقا أساسيا من حقوق اإلنسان وهو حرية الرأي والتعبري.
ً
انتهاكا
واعتربت منظمة «هيومن رايتس ووتش» اإلثنني ،ان احلكم الصادر حبق رجب يعد
للقانون الدولي وإجهاضا جسيما للعدالة.
واشارت املنظمة يف بيان هلا ،إىل أن احلكم «ارتكز على تعليقات تنتقد التعذيب يف سجن يف
البحرين واحلملة العسكرية على اليمن بقيادة السعودية» ،مضيفة أن رجب «كان قد قضى
سنتني يف السجن لتهم أخرى تتعلق بالتعبري السلمي».
وع ّقبت نائبة مديرة قسم الشرق األوسط يف املنظمة ملى فقيه على احلكم قائلة« :إدانة نبيل
رجب ألنه رفض التزام الصمت بشأن االنتهاكات احلكومية هو دليل آخر على جتاهل السلطات
البحرينية الصارخ حلقوق اإلنسان .مل يكن ينبغي اعتقاله يف املقام األول ،وتأييد احلكم ضده
هو إجهاض جسيم للعدالة».
وأضافت« :اختارت البحرين أن تطبع العام اجلديد باالعتداءات على احلقوقيني وتقويض
حرية التعبري .لكنها ال تستطيع منع ال��رأي العام من انتقاد انتهاكاتها من خ�لال سجن
املعارضني .لن يرتاجع احلقوقيون البحرينيون» .بدورها ،استنكرت الشبكة العربية ملعلومات
حقوق اإلنسان بأشد عبارات احلكم حبق رجب ،مشرية إىل أن احلكم سياسي وانتقامي ينتهك
حق أساسي من حقوق االنسان وهو حرية الرأي والتعبري.
م��ن جهتها ،وص��ف��ت شبكة «اي��ف��ك��س» تأييد احل��ك��م ال��ص��ادر حب��ق احل��ق��وق��ي البحريين
بالـ»القاسي واجملحف وميثل تذكرياً صارخاً لتكلفة اإلفصاح العلين يف البحرين».

إحباط عملية هجرة غير شرعية وتوقيف  24شخصا في لبنان
بريوت ـ وكاالت :أعلنت قوات األمن اللبنانية متكنها من توقيف  24شخصا يف إطار عمليات
خاصة تهدف إلحباط اهلجرة غري الشرعية عرب سواحل لبنان البحرية.
وقالت قوات األمن اللبنانية إنه حصلت يف اآلونة األخرية عدة عمليات هجرة غري شرعية عن
طريق البحر .واضافت :انه وبنتيجة املتابعة احلثيثة من قبل شعبة املعلومات يف قوات األمن
الداخلي ،بغية احلد من هذه الظاهرة ،متكنت يف  29ديسمرب اجلاري وعلى شاطئ الشيخ زناد
 /العبدة من توقيف  23شخصا ( 10رجال و 4نساء و 9أوالد) من اجلنسية السورية واللبنانية.
وأضافت أن كل املوقوفني صرحوا بأنهم كانوا حياولون مغادرة األراض��ي اللبنانية إىل
قربص بواسطة مركب جيهلون صاحبه.

َ
املعارضة إلى الحوار
مع تواصل االحتجاجات ..البشير يدعو

الرئيس السوداني يصدر قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة
لتقصي الحقائق
اخلرطوم ـ وك��االت :أصدر الرئيس السوداني ،عمر البشري ق��رارا مجهوريا بتشكيل جلنة
لتقصي احلقائق حول األحداث األخرية اليت شهدتها البالد برئاسة وزير العدل موالنا حممد
أمحد سامل حسب وكالة األنباء السودانية «سونا».
ووجه البشري ،خطابا للشعب السوداني مبناسبة العيد الـ 63لالستقالل ،أكد خالله التزامه
مبخرجات احلوار الوطين ،داعيا املعارضني إىل االنضمام للوثيقة الوطنية واملشاركة يف بناء
السالم واالستقرار ،واملشاركة يف كتابة دستور دائم .كما أكد توسيع املشاركة يف إدارة الدولة
دون استثناء .وق��ال إن «ال��س��ودان مير بظروف اقتصادية ضاغطة ،أض��رت بشرحية واسعة من
اجملتمع ألسباب خارجية وداخلية» ،وأضاف «حنن نقدر هذه املعاناة وحنس بوقعها ،ونشكر شعبنا
على صربه اجلميل» .كما دعا الرئيس السوداني عمر حسن البشري احزاب املعارض َة إىل احلوار.
وكانت قد تواصلت التظاهرات االثنني يف العاصمة السودانية اخلرطوم ،حيث أطلقت الشرطة
السودانية الغاز املس ّيل للدموع على املتظاهرين قبيل مسرية مق ّررة إىل قصر الرئيس عمر البشري.

الكويت :نتوقع إعادة مزيد من الدول العربية فتح سفاراتها
في دمشق

الكويت ـ وكاالت :قالت الكويت االثنني إنها تتوقع إعادة افتتاح مزيد من السفارات العربية
يف العاصمة السورية دمشق خالل األيام املقبلة.
وأضافت أن هذه اخلطوة حتتاج إىل ضوء أخضر من جامعة ال��دول العربية اليت علقت
عضوية سوريا قبل سبع سنوات .وأعادت اإلمارات فتح سفارتها يف دمشق يوم اخلميس املاضي،
وأعلنت البحرين يوم اجلمعة «استمرار العمل يف سفارة مملكة البحرين لدى اجلمهورية
العربية السورية علما بأن سفارة اجلمهورية العربية السورية لدى مملكة البحرين تقوم
بعملها وذلك حبسب بيان للخارجية البحرينية.
وص��رح نائب وزي��ر اخلارجية الكوييت خالد اجل��ار اهلل بأن الكويت ال ت��زال ملتزمة بقرار
اجلامعة العربية وأنها ستعيد فتح سفارتها يف دمشق عندما تسمح اجلامعة بذلك .وقال:
«الكويت ملتزمة بقرار اجلامعة العربية يف هذا الشأن وسفارتها لن تعود لفتح أبوابها إال بقرار
من اجلامعة العربية بعودة العالقات مع سوريا» .وذكرت وكالة األنباء الكويتية أن اجلار اهلل
«توقع حدوث انفراجات يف العالقات اخلليجية والعربية مع اجلمهورية السورية خالل األيام
القليلة املقبلة مبا فيها إعادة فتح السفارات يف دمشق» .ومن املقرر عقد اجتماع للمندوبني
الدائمني يف اجلامعة العربية يف القاهرة يف السادس من يناير املقبل .وأفاد دبلوماسي عربي،
طلب عدم نشر امسه ،يف تصريح لوكالة رويرتز األسبوع املاضي بأنه يعتقد أن غالبية الدول
األعضاء يف اجلامعة العربية تدعم قرار عودة العالقات مع سوريا.

