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عباس يفتتح السفارة الفلسطينية في الفاتيكان
§الفاتيكان، موسكو - أ ف ب، د ب أ

السبت  أمس  فرنسيس  البابا  استقبل   [
لقاء  في   )2017 الثاني  كانون  يناير/   14(
الفلسطيني  الرئيس  الفاتيكان  في  خاص 
السفارة  الحقاً  دشن  الذي  عباس  محمود 

الرسولي. الكرسي  لدى  الفلسطينية 
مبنى  في  الفلسطينية  السفارة  وتقع 
سفارتي  أيضاً  يضم  الفاتيكان  قبالة 

فاسو. وبوركينا  البيرو 
المبنى،  أمام  الصحافيين  إلى  ومتوجهاً 
نقل  احتمال  رفضه  مجدداً  عباس  أكد 
تل  من  إسرائيل  في  األميركية  السفارة 
وسائل  تتداوله  والذي  القدس  إلى  أبيب 

اإلعالم.
سينتظرون  الفلسطينيين  »إن  وقال 
ذلك  يكون  أن  نتمنى  سيحدث.  ما  ليروا 
عملية  سيعرقل  ذلك  ألن  صحيح  غير 

السالم«.
أنه  عباس  أكد  الحقاً  نشر  بيان  وفي 
ترامب  المنتخب  للرئيس  يــده  »يمد 
على  السالم  إلى  التوصل  بهدف  للتعاون 

الدولية«. القوانين  أساس 
طابع  إلضفاء  محاولة  »كل  وأضــاف 
المشروع  غير  إسرائيل  ضم  على  شرعي 
آفاق  على  سيقضي  )القدس(  للمدينة 
بحل  اآلمــال  وسيبدد  سياسية،  عملية 
وسيشجع  دولتين  أساس  على  يرتكز 

والعالم«. منطقتنا  في  التطرف 
بدور  عباس  ــاد  اش أخــر  جانب  من 
هوالند  فرنسوا  الفرنسي  الرئيس 
المؤتمر  تنظيم  »في  الفرنسية  والحكومة 
الدولي« المرتقب اليوم )األحد( في باريس 
التوصل  سبيل  لبحث  دولة   70 بمشاركة 

األوسط. الشرق  في  السالم  إلى 

أنه  البيان  بحسب  عباس  ــاف  وأض
إجراءات  اتخاذ  إلى  المشاركين  كل  يدعو 
وقرارات  الدولي  القانون  لتطبيق  ملموسة 

المتحدة. األمم 
دقيقة  لعشرين  قباًل  اجتمع  عباس  وكان 
الذي استقبله بحرارة. البابا فرنسيس  مع 
للحبر  عباس  وقــدم  الهدايا  وتبادال 

في  القيامة  كنيسة  من  حجرة  األعظم 
اإلعالمي  المكتب  مدير  بحسب   القدس 

بورك. غريغ  الرسولي،  للكرسي 
عن  بيان  في  الفاتيكان  عبر  ذلك  وإثر 
المباشرة  المفاوضات  استئناف  »األمل في 
ألعمال  حد  وضع  أجل  من  الطرفين  بين 
المدنيين  للسكان  آالماً  تسبب  التي  العنف 

إلى  التوصل  وبغية  بها  القبول  يمكن  ال 
ودائم«. عادل  حل 

عن  عبرا  الجانبين  أن  البيان  وأضاف 
بدعم  إجراءات  اتخاذ  يتم  بأن  تمنياتهما 
»تعزيز  في  تساهم  الدولية  المجموعة  من 
تسمح  أجواء  خلق  وفي  المتبادلة  الثقة 

السالم«. أجل  من  شجاعة  قرارات  باتخاذ 
العاصمة  إلى  وصلت  آخر،  صعيد  على 
وفود  )السبت(،  أمس  موسكو،  الروسية 
الفلسطينية  الفصائل  من  مجموعة  تمثل 
التغلب  بهدف  رسمية  غير  اجتماعات  لعقد 
وتحقيق  الفلسطيني،  االنقسام  حالة  على 
الفلسطينية،  الفصائل  بين  المصالحة 
»سبوتنيك«  وكالة  ذكرته  لما  طبقاً 

أمس. لألنباء  الروسية 
بوصول  الروسية  الوكالة  ــادت  وأف
لتحرير  الديمقراطية  الجبهة  من  كل  وفود 
لتحرير  الشعبية  والجبهة  فلسطين، 
القيادة  الشعبية-  والجبهة  فلسطين، 
»الجهاد  وحركة  الشعب،  وحزب  العامة، 
واشــارت  »فتح«.  وحركة  اإلســالمــي«، 
في  يصل  أن  المقرر  من  أنه  إلى  الوكالة 
اإلسالمية  المقاومة  حركة  وفد  الحق  وقت 
العام للمبادرة الوطنية  »حماس«، واألمين 

البرغوثي. مصطفى  الفلسطينية 
سيعقد  بأنه  الوفود،  بأحد  مصدر  وأفاد 
بين  لقاء  أول  )األحــد(،  اليوم  صباح 

الداعية. والجهة  الفصائل 

البابا فرنسيس ملتقيًا الرئيس الفلسطيني في الفاتيكان

تقرير: وزير عراقي يحاول تحسين 
العالقات بين إيران والسعودية

§دبي - رويترز
] نقل التلفزيون الرسمي اإليراني 
كانون  يناير/   14( السبت  أمس 
الخارجية  وزير  عن   )2017 الثاني 
إنه  الجعفري قوله  إبراهيم  العراقي، 
نقل رسائل بين طهران والرياض في 
العداء بين  مسعى متواصل الحتواء 

البلدين الجارين.
إيــران  بين  العالقات  ــاءت  وس
إقليميتان  قوتان  وهما  والسعودية 
متنافستان بعد وفاة مئات األشخاص 
ومعظمهم إيرانيون في حادث تدافع 

أثناء موسم الحج العام 2015. 
أخرى  مرة  العالقات  وتدهورت 
إيرانيون  محتجون  قــام  بعدما 
السفارة  باقتحام  غــاضــبــون 
السعودية في طهران وردت الرياض 
مع  الدبلوماسية  العالقات  بقطع 

طهران.
الجعفري  عن  التلفزيون  ونقل 
مستمرة  الوساطة  خطوات  إن  قوله 
نقل رسائل  وإنه  الماضي  العام  منذ 
أن أي أزمة في  البلدين، مضيفاً  بين 
تضر  السعودية  اإليرانية  العالقات 

أيضاً بالعراق والعكس صحيح.
شفهية  رسائل  نقل  أنه  وأوضح 

الشهور  البلدين خالل  مسئولي  بين 
تقريب  سيحاول  وأنــه  الماضية 

المواقف بينهما.
االثنين  يوم  إيراني  مسئول  وأكد 
لطهران  دعوة  وجهت  السعودية  أن 
خالل  الحج  ترتيبات  لمناقشة 

الموسم المقبل.
إلى  الجعفري  أوفد  العراق  وكان 
عرضاً  قدم  حيث  عام  قبل  طهران 
للتوسط بين السعودية وإيران وهو 
أن  احتمال  من  بغداد  قلق  عكس  ما 
يضر أي صراع طائفي جديد بحملتها 
»داعــش«  تنظيم  ضد  العسكرية 

المتشدد.

إبراهيم الجعفري

تونس تحيي الذكرى السادسة للثورة وإقرار بالفشل في تحقيق أهدافها االقتصادية
§تونس - أ ف ب

] أحيت تونس أمس السبت )14 يناير/ كانون 
على  سنوات  ست  مرور  ذكرى   )2017 الثاني 
بنظام   2011 يناير   14 في  أطاحت  التي  الثورة 
إقرار  وسط  علي،  بن  العابدين  زين  الدكتاتور 
االقتصادية  األهداف  تحقيق  في  بالفشل  رسمي 

واالجتماعية للثورة.
حشود  توافدت  تونس،  العاصمة  ووسط 
غير  ومنظمات  سياسية  أحزاب  منتسبي  من 
الرئيسي  بورقيبة  الحبيب  حكومية على شارع 
حضور  وسط  بسيطة  احتفاالت  شهد  الذي 
إلى  الوافدين  أخضعت  التي  األمن  لقوات  الفت 

التفتيش تحسباً من هجمات إرهابية.
واليات  بقية  عن  االحتفال  مظاهر  وغابت 

تونس، وفق وسائل إعالم محلية.
التي  )وسط(  بوزيد  سيدي  والية  وشهدت 
ديسمبر/   17 يوم  الثورة  شرارة  منها  انطلقت 
تواصل  على  احتجاجات   ،2010 األول  كانون 

غياب التنمية والتشغيل.
من  عشرات  إن  برس«  »فرانس  مراسل  وقال 
رئيسي  بشارع  تظاهروا  العمل  عن  العاطلين 
»التشغيل  مرددين  بوزيد  سيدي  مدينة  في 
استحقاق يا عصابة السراق« و«شغل... حرية... 
الرئيسيان  الشعاران  وهما  وطنية«  كرامة... 

للثورة التونسية.
وأضاف أن نحو 150 عاطاًل عن العمل أحرقوا 
في  رئيسية  طريقاً  وأغلقوا  مطاطية  عجالت 

بلدة منزل بوزيان التابعة لوالية سيدي بوزيد 
مرددين الشعارين المذكورين.

في  حصلت  مماثلة  احتجاجات  أن  وأفــاد 
عاماً  إضراباً  شهدت  كانت  التي  المكناسي 

الخميس للمطالبة بالتنمية والتشغيل.
يوسف  الحكومة  رئيس  أقر  الجمعة،  ومساء 
بأن  الرسمي  للتلفزيون  تصريح  في  الشاهد 
 2011 منذ  تونس  على  المتعاقبة  الحكومات 
فشلت في تحقيق التنمية االقتصادية التي طالب 

بها الشعب خالل الثورة.
هذه  تصبح  أن  أردنــا  »إذا  الشاهد  وقال 
تحقق  أن  يجب   )...( وقوية  صلبة  الديمقراطية 
وهي  للثورة  واالجتماعية  االقتصادية  األهداف 

الكرامة والتشغيل. وهنا لم ننجح )ألن( البطالة 
والجهات  زادت  االجتماعية  والفوارق  زادت 

)المناطق( المهمشة دائماً مهمشة«.
أمس  السبسي  قائد  الباجي  الرئيس  وزار 
بعض  عن  أعلن  حيث  )وســط(  قفصة  والية 

المشاريع الجديدة.
شبانا  أن  الخاص  »نسمة«  تلفزيون  وأعلن 
قائد  الباجي  موكب  منها  مر  طريقاً  قطعوا 

السبسي.
قنابل  األمن تطلق  لقوات  القناة صوراً  وبثت 
الذين  الغاز المسيل للدموع على هؤالء الشبان 

رشقوها بالحجارة.

تونسيون يحملون األعالم الوطنية خالل احتفال بمناسبة الذكرى السنوية السادسة للثورة

استقالة الحكومة 
األردنية وتعديل 

وزاري مرتقب
§عّمان - د ب أ

الحكومة  وزراء  قــدم   [
األردنية برئاسة هاني الملقي 
أمس السبت )14 يناير/ كانون 
استقاالتهم   ،)2017 الثاني 
الوزراء،  لمجلس  جلسة  خالل 
صحيفة  ــرت  ذكـ حسبما 
موقعها  في  األردنية  »الغد« 

اإللكتروني.
السبب  بعد  يتضح  ولم 

وراء االستقالة.
من  أنه  الصحيفة  وأضافت 
المتوقع أن يجرى تعديل على 

الحكومة اليوم )األحد(.
حكومة  أن  ــى  إل يــشــار 
في  حصلت  قد  كانت  الملقي 
الثاني  تشرين  نوفمبر/  شهر 
مجلس  ثقة  على  الماضي 

النواب.
يذكر أن ملك األردن عبد اهلل 
الملقي  هاني  كلف  كان  الثاني 
في  جديدة  حكومة  بتشكيل 
الماضي،  أيلول  سبتمبر/   25
حكومته  استقالة  قبل  أن  بعد 
نتائج  ــالن  إع ــر  إث األولـــى 
الـ  النيابي  المجلس  انتخابات 
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رفع العقوبات عن السودان جاء بعد موافقة ترامب ومحادثات استمرت شهورًا
§الخرطوم - رويترز

السوداني،  الخارجية  وزير  قال   [
إبراهيم غندور أمس السبت )14 يناير/ 
إدارة  قرار  إن   )2017 الثاني  كانون 
المبدئي  أوباما  باراك  األميركي  الرئيس 
اُتخذ  السودان  عن  العقوبات  بتخفيف 
بموافقة تامة من إدارة الرئيس المنتخب 
سرية  اجتماعات  وبعد  ترامب  دونالد 

استمرت شهوراً.
وكانت الواليات المتحدة قد قالت يوم 
الجمعة إنها سترفع حظراً تجارياً ُفرض 
بذلك  لتلغي  السودان  عاماً على   20 قبل 
مالية  عقوبات  وتزيل  لألصول  تجميداً 
محاربة  في  الخرطوم  تعاون  على  كرد 

تنظيم »داعش« وجماعات أخرى.

يوماً   180 الخطوة  هذه  وستؤجل 
سيتحرك  السودان  كان  إذا  ما  لتحديد 
مجال  في  سجله  لتحسين  أكبر  بشكل 
حقوق اإلنسان ويحل صراعات سياسية 

وعسكرية بما في ذلك في دارفور.
النهائي  القرار  التأجيل  هذا  ويضع 
في يد ترامب ووزير خارجيته الذي من 
المرجح أن يكون ريكس تيلرسون وهو 

مسئول تنفيذي نفطي سابق.
إن  صحافي  مؤتمر  في  الغندور  وقال 
التخفيف المحتمل للعقوبات جاء نتيجة 
أشهر  ستة  استمرت  سرية  اجتماعات 
في الخرطوم بشأن قضايا تراوحت بين 
للسالم  للمقاومة(  الرب  )جيش  محاربة 
التي  والمناطق  السودان  جنوب  في 

تشهد حرباً في السودان مثل دارفور.

السودانية  المخابرات  مدير  وقال 
المخابرات  وكالة  مدير  مع  التقى  إنه 
المركزية األمريكية، جون برينان مرتين 
اإلرهاب  مكافحة  بشأن  التعاون  لبحث 

والتطرف.
وال تؤثر هذه اإلجراءات على تصنيف 
وال  لإلرهاب  راعية  كدولة  السودان 
بدور  المرتبطة  العقوبات  على  يؤثر 
حيث  دارفور  في  الصراع  في  السودان 
إلى  يصل  ما  إن  المتحدة  األمم  تقول 
300 ألف شخص ُقتلوا كما ُشرد ماليين 

آخرون منذ 2003.
بداية  بأنه  القرار  الغندور  ووصف 
المتحدة  الواليات  مع  العالقات  تحسن 

والذي سيجذب االستثمارات األجنبية.
وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور

السعودية تمهل مخالفي اإلقامة 3 أشهر لمغادرة البالد
§الرياض - د ب أ

للجوازات  العامة  المديرية  بأن  سعودية  مصادر  أفادت   [
مهلة  والعمل  اإلقامة  أنظمة  مخالفي  منح  )األحد(  اليوم  ستبدأ 

ثالثة أشهر للمغادرة، مع إعفائهم من نظام بصمة »ُمَرحل«.
السبت  أمس  الصادرة  السعودية  »الوطن«  صحيفة  ونقلت 
)14 يناير/ كانون الثاني 2017( عن المصادر قولها إن ذلك يأتي 
الشاملة  الوطنية  الجوازات  حملة  من  الثانية  المرحلة  ضمن 

منها،  األولى  المرحلة  انتهت  مراحل،   3 تشتمل  التي  للتعقب، 
وستنطلق المرحلة الثانية لمدة 90 يوماً، على أن تبدأ المرحلة 

الثالثة يوم 14 أبريل/ نيسان المقبل.
القبض  في  الثالثة ستتمثل  المرحلة  أن  المصادر  وأوضحت 
المرحلة  من  االستفادة  فرصة  فوتوا  الذين  المخالفين،  على 
الثانية، التي ستبدأ اليوم، الفتة إلى أن المرحلة الثانية تشمل 
جميع المقيمين المخالفين، وأنه بإمكانهم مراجعة مكاتب العمل؛ 
تأشيرة  لمنحهم  الجوازات  مراجعة  ثم  ومن  إجراءاتهم،  إلنهاء 

الخروج النهائي.
 2015 آذار  مارس/  في  قامت  السعودية  السلطات  وكانت 
العمل  لقانون  المخالفين  آالف  ترحيل  إثرها  على  جرى  بحملة 

والعمال.
وكانت السلطات أعلنت العام 2015 عن مغادرة ما ال يقل عن 

900 ألف عامل غالبيتهم العظمى من دول جنوب شرق آسيا.
إحصائية رسمية،  آخر  السعودية، حسب  ويبلغ عدد سكان 

30مليون نسمة، منهم أكثر من 10 ماليين عامل وافد.


