اإلثنين  19حزيران  2017العدد 3204

العالم
الرصافة أن تمنح الجيش وحلفاءه
فــرصــة تــوسـيــع نـطــاق الـسـيـطــرة في
الـ ــريـ ــف ال ـج ـن ــوب ــي الـ ـغ ــرب ــي ل ـل ــرق ــة،
وال ـ ـتـ ــوجـ ــه جـ ـن ــوب ــا نـ ـح ــو ال ـ ـحـ ــدود
اإلدارية الفاصلة بني الرقة وحمص،
عـ ـ ــاوة ع ـل ــى إم ـك ــان ـي ــة ال ـ ـشـ ــروع فــي
رسم شعاع سيطرة باتجاه الجنوب
ال ـشــرقــي نـحــو جـبــل ب ـشــري تمهيدًا
ل ـعــزلــه ع ــن أي تــأث ـيــر مـحـتـمــل على
الـقــوات املتقدمة بريًا في اتجاه دير
َ
ال ـ ـ ــزور (ح ـ ـ ــال الـ ـب ــدء ب ـه ــذا ال ـت ـق ــدم).
وإذا مــا واص ـلــت الـعـمـلـيــات سيرها
ب ــاإليـ ـق ــاع ذاتـ ـ ـ ــه ،ف ـم ــن امل ـح ـت ـم ــل أن
تكون خواتيم شهر حزيران الجاري
ّ
زمنية فارقة في مسار
بمثابة عالمة

مجموعات مسلحة ســوريــة جديدة
نحو التنف ،وهي خطوة من شأنها
أن ت ـكــون م ـقــدمــات لـسـلــوك مـيــدانــي
أم ـيــركــي ج ــدي ــد .وم ــا زال االن ـخ ــراط
ال ـبــري امل ـبــاشــر ل ـقــوات أمـيــركـيــة في
مواجهة القوات السورية وحلفائها
خـيــارًا مستبعدًا حتى اآلن ،غير أن
تــزايــد الـحــديــث عــن ه ــذا الـخـيــار في
وسائل اإلعالم الغربية يجعل أخذه
في االعتبار أمرًا واردًا.
وغير بعيد عن األجــواء التصعيدية
والرسائل الصاروخية ،تأتي األنباء
ع ــن ق ـيــام ال ـق ــوات اإلي ــران ـي ــة بتنفيذ
ضــربـتــن صــاروخـيـتــن ضــد معاقل
ت ـن ـظ ـيــم «داعـ ـ ـ ـ ــش» فـ ــي ًديـ ـ ــر ال ـ ـ ــزور،
فــي إج ــراء يمثل ســابـقــة ،كما يبعث
رس ــائ ــل ت ـص ـع ـيــديــة إل ـ ــى واش ـن ـطــن
فــي إط ــار اح ـتــدام الـكـبــاش األميركي
اإليراني في الساحة السورية .وأكد
بـيــان لـقــوات حــرس الـثــورة اإليــرانــي
أنـ ـ ـ ــه تـ ـ ــم اسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــداف «مـ ـ ـق ـ ــر ق ـ ـيـ ــادة
ومــركــز تجمع وإس ـن ــاد لــإرهــابـيــن
الـتـكـفـيــريــن فــي منطقة دي ــر ال ــزور،
بهدف معاقبتهم ...إثر الجريمة التي
قاموا بها في  7حزيران في طهران»،
ّ
مبينًا أنه «تم إطالق صواريخ أرض
ـ ـ ـ أرض م ــن الـ ـق ــواع ــد ال ـص ــاروخ ـي ــة
(للحرس) في محافظات كرمانشاه
وكردستان (غرب إيران)».
وك ــان مــرشــد الـجـمـهــوريــة اإليــرانـيــة
ال ـس ـيــد ع ـلــي ال ـخــام ـن ـئــي ،ق ــد وصــف
أم ـ ــس أكـ ــاذيـ ــب ال ــرئـ ـي ــس األم ـي ــرك ــي
دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب ض ــد اي ـ ـ ــران بــأن ـهــا
«تـهــديــدات فــارغــة» ،مــؤكـدًا أن بــاده
«ال تعبأ» بهذه االفتراءات .وأوضح،
خالل استقباله لعدد من أسر شهداء
حـ ـ ــرس ال ـ ـ ـحـ ـ ــدود ،أن «األمـ ـي ــركـ ـي ــن
حـ ـ ـ ـ ــاولـ ـ ـ ـ ــوا مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرارًا ت ـ ـغ ـ ـي ـ ـيـ ــر ن ـ ـظـ ــام
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ،إال
أنهم فشلوا» ،مضيفًا أن «األميركيني
لم يدركوا إلى ّ
حد اآلن حقيقة الشعب
االيراني» .ووصف مسؤولي اإلدارة
األميركية بأنهم «مبتدئون وعديمو
الخبرة وال يعرفون ماذا يفعلون».
ف ــي ال ـس ـي ــاق ن ـف ـســه ،أع ـل ــن امل ـت ـحــدث
ب ــاس ــم ال ـ ـقـ ــوات امل ـس ـل ـحــة اإلي ــرانـ ـي ــة،
العميد مسعود جزائري ،أنه «في حال
لم ّ
تغير أميركا نهجها ،فسنرغمها
على ذل ــك» ،فيما كتب مساعد وزيــر
الخارجية اإليراني السابق للشؤون
ال ـعــرب ـيــة واألف ــريـ ـقـ ـي ــة ،ح ـســن أمـيــر
عـبــدالـلـهـيــان ،عـقــب ال ـض ــرب ــات ،على
حسابه على «تــويـتــر» ،أن «هــذا كان
مجرد تحذير ناعم».
(األخبار)

ٌ
مـحـفــوف ببعض الـعـقــد املوضعية،
ً
ال ـتــي عــول ـجــت م ـب ــاش ــرة بــاألسـلـحــة
املـ ـن ــاسـ ـب ــة ،ب ــاعـ ـتـ ـب ــار أن م ـس ـل ـحــي
«داع ــش» ب ــدأوا بــاالنـحـيــاز ّإم ــا إلــى
الــداخــل ال ـســوري ،أو االنـسـحــاب مع
الـعــوائــل الـنــازحــة مــن تـلــك املـنــاطــق،
وس ــط ان ـه ـيــار م ـع ـنــوي كـبـيــر داخ ــل
صفوفهم ،مــا أدى إلــى «تـفــريــغ تلك
املـ ـن ــاط ــق مـ ــن املـ ـسـ ـلـ ـح ــن ،ودخـ ـ ــول

سريع وسلس».
بشكل
القوات إليها
ٍ
ٍ
لـكــن ه ــذا املـشـهــد ل ــن يـنـسـحــب على
ٌ
املـ ــراحـ ــل امل ـق ـب ـل ــة ،فــال ـج ـم ـيــع م ــوق ــن
بـ ـ ـ ــأن «م ـ ـعـ ــركـ ــة الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدود لـ ـ ــم تـ ـب ــدأ
ب ـ ـعـ ــد» ،مـ ــا جـ ـ ــرى ـ ـ ـ حـ ـت ــى األم ـ ـ ــس ـ ـ
«تـثـبـيــت م ــواق ــع عـسـكــريــة ،وقــواعــد
نــاريــة ،وشــق خـطــوط إم ــداد ،إيــذانــا
للمعركة املرتقبة ،التي ستكون في
امل ـح ـي ــط ال ـح ـي ــوي مل ــدي ـن ــة ال ـق ــائ ــم»،
معقل تنظيم «داعــش» عند الحدود
السورية.
وب ــالـ ـع ــودة إلـ ــى ج ـب ـهــة ت ـل ـع ـفــر ،فــإن
البعض ُي ّ
فسر منح العبادي الضوء
األخـضــر لـقــوات «الحشد» بالدخول
إل ــى املــدي ـنــة بــأن ـهــا «خ ـط ــوة إلب ـعــاد
الـحـشــد عــن ال ـح ــدود ،وإس ـنــاد مسك
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدود إلـ ـ ـ ــى الـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــش ،وحـ ـ ــرس
ال ـ ـ ـحـ ـ ــدود ،والـ ـحـ ـش ــد الـ ـعـ ـش ــائ ــري»؛
فالرجل ال يريد أن تتقاطع أجندة ّ
أي
«قـ ّـوة عسكرية في العراق مع أجندة
ٌ
تفسير يدور في فلك
خارجية» ،وهو
عدد من
مع
لقائه
ما قاله العبادي في
ٍ
الصحافيني واملحللني السياسيني
ب ــأن ــه «أص ـ ــدر ت ــوج ـي ـهــات عـسـكــريــة
لـ ـق ــوات ال ـح ـش ــد ب ـم ـح ــاص ــرة ق ـضــاء
تـلـعـفــر ،وت ـحــريــر امل ـنــاطــق املـحـيـطــة
به منذ أربعة شهور» .وأضــاف «أنا
أعرف ملاذا لم تتحرك بعض قيادات
ال ـح ـشــد ع ـلــى ه ــذا املـ ـح ــور ،وعـنــدمــا
أب ـل ـغ ـت ـه ــم ب ــأنـ ـن ــي أعـ ـ ـ ــرف ال ـس ـب ــب،
ال ـت ــزم ــوا ال ـص ـمــت وذهـ ـب ــوا بــاتـجــاه
آخر».

قال أمير عبد
اللهيان ّعقب
الضربات إنها ليست
إال تحذيرًا ناعمًا

ال ـ ـحـ ــرب ال ـ ـسـ ـ ّ
ـوريـ ــة .ورغ ـ ـ ــم رج ـح ــان
كفة الجيش الـســوري حتى اآلن في
عـمـلـيــات ال ـب ــادي ــة ف ــي ال ـع ـم ــوم ،غير
ّ
أن كل تقدم جديد للجيش السوري
ّ
مـ ــن ش ــأن ــه أن يـ ـش ــد األنـ ـ ـظ ـ ــار أك ـثــر
فــأكـثــر نـحــو ردود الـفـعــل األمـيــركـيــة
امل ـح ـت ـم ـلــة .ودأب ـ ـ ــت واش ـن ـط ــن حـتــى
وقت قريب على تأكيد أنها ال تنوي
م ـهــاج ـمــة الـ ـق ــوات الـ ـس ـ ّ
ـوري ــة إال في
«حــاالت دفاعية» ،وهــو اإلطــار الذي
كانت قــد وضعت فيه استهدافاتها
السابقة للقوات السورية في محيط
التنف .غير أن قيام «قوات التحالف
ال ــدول ــي» ب ــإس ـق ــاط ط ــائ ــرة ســوريــة
أم ــس ف ــي مـنـطـقــة ال ــرص ــاف ــة ،يــوحــي
ب ــاح ـت ـم ــاالت جـ ـن ــوح أم ـي ــرك ــي نـحــو
«تـغـيـيــر ق ــواع ــد االش ـت ـب ــاك» .وتــأتــي
خ ـطــوة إس ـق ــاط ال ـط ــائ ــرة ف ــي سـيــاق
سلسلة خطوات تصعيدية أميركية
تلت تنفيذ الـقــوات الـســوريــة عملية
االلـ ـتـ ـف ــاف ن ـح ــو أم الـ ـص ــاب ــة ،عـلــى
رأس ـه ــا ن ـشــر مـنـظــومــة «ه ـي ـمــارس»
الصاروخية في التنف .ويضاف إلى
ذلك الحديث املتزايد عن ّ
نيات لنقل
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تقرير

جدران الخليج ترتفع
 ...ومفاوضات سعودية ـ إسرائيلية للتطبيع؟
مع دخول «العزلة
القطرية» أسبوعها الثالث،
اليوم ،تبدو األزمة الخليجية
ّ
عصية على الوساطات
اإلقليمية ،التي خرجت هذه
المرة عن دائرة ُ
«المصلح»
الكويتي ،لتشمل الجانب التركي
«ج ـ ــدار ب ــرل ــن» الـخـلـيـجــي ـ ـ ع ـلــى حـ ّـد
تعبير أحــد ال ــوزراء القطريني ـ ـ ارتفع
الشيء ،خالل اليومني
مستواه ،بعض
ّ
املاضيني ،ليتجاوز بــنــاؤوه (الثنائي
ال ـس ـعــودي ـ ـ اإلم ــارات ــي ،والـ ــدول التي
ت ـ ــدور ف ــي ف ـل ـك ــه)؛ ف ـف ــي ح ــن ات ـخ ــذت
الـبـحــريــن خـطــوة إضــاف ـيــة ،فــي سياق
اإلجـ ـ ـ ــراءات «ال ـع ـقــاب ـيــة» ض ــد اإلمـ ــارة
ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة ،بـطـلـبـهــا مـ ـغ ــادرة جـنــود
قـ ـط ــري ــن م ـ ــوج ـ ــودي ـ ــن عـ ـل ــى أرضـ ـه ــا
يـ ـخ ــدم ــون ضـ ـم ــن ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة امل ــرك ــزي ــة
ل ـل ـقــوات ال ـب ـحــريــة األم ـي ــرك ـي ــة ،انـضــم
موقع الـتــواصــل االجتماعي «تويتر»
إل ــى إج ـ ـ ــراءات ال ـع ـقــاب ض ــد ال ــدوح ــة،
بتوقيفه حسابات قناة «الجزيرة».
وأعـلـنــت الـقـنــاة الـقـطــريــة عــن توقيف،
ُيـ ّ
ـرج ــح أن يـكــون «مــؤق ـتــا» ،لحسابها
على «تويتر» باللغة العربية ،في حني
لــم يـتــأثــر حسابها باالنكليزية بهذا
التوقف.
يـ ــأتـ ــي ذل ـ ـ ــك ف ـ ــي وق ـ ـ ــت ي ـ ــواص ـ ــل ف ـيــه
الثنائي الـسـعــودي ـ ـ اإلمــاراتــي حملة
دبـلــومــاسـيــة لـتـعــزيــز الـعـقــوبــات على
الدوحة .وفي هذا السياق ،أطلع وزير
الخارجية اإلماراتي ،عبدالله بن زايد،
ً
أعضاء في الكونغرس األميركي على
اإلجراءات الدبلوماسية واالقتصادية
ً
املتخذة بحق الـجــارة القطرية ،قائال
إنـهــا تستهدف «إيـقــاف دعمها املالي
للمنظمات املـتـطــرفــة وتــدخــاتـهــا في
شؤون الدول األخرى».
أمــا عـلــى خــط الــوســاطــات ،فـقــد أجــرى
وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــركـ ــي ،م ــول ــود
ج ــاوي ــش أوغ ـل ــو ،م ـحــادثــات م ــع املـلــك
الـ ـسـ ـع ــودي سـ ـلـ ـم ــان .وف ـي ـم ــا وص ـفــت

مصادر اللقاء بـ«اإليجابي» ،لم يصدر
مــا يفيد رسميًا عــن تحقيق أي تقدم
في حل األزمة .وكان الوزير التركي قد
قام األسبوع املاضي بجولة خليجية
ش ـم ـلــت الـ ــى ج ــان ــب ال ـس ـع ــودي ــة قـطــر
والكويت.
ّ
جــديــر بــالــذكــر أن ال ــوس ــاط ــة الـتــركـيــة
ت ـب ــدو أمـ ــام مـ ـس ــارات م ـغ ـل ـقــة ،خــاصــة
ب ـع ــدم ــا ك ـش ــف ال ــرئـ ـي ــس رج ـ ــب طـيــب
أردوغان ،يوم الجمعة ،أنه عرض على
امللك السعودي سلمان «إنشاء قاعدة
عسكرية تركية في السعودية» ،وأتاه
الـ ــرد ،أول مــن أم ــس ،بـلـهـجــة واضـحــة
ف ــي رف ـض ـه ــا .ون ـق ـل ــت وك ــال ــة األنـ ـب ــاء
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ال ــرسـ ـمـ ـي ــة عـ ــن «مـ ـص ــدر
ّ
م ـ ـسـ ــؤول» أن الـ ــريـ ــاض «ال ي ـم ـكــن أن
تسمح لتركيا بإقامة قواعد عسكرية
عـ ـل ــى أراضـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــا ،وأنـ ـ ـه ـ ــا ل ـي ـس ــت فــي
حــاجــة إلــى ذلــك ،وأن قواتها املسلحة
وقـ ـ ــدرات ـ ـ ـهـ ـ ــا الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة فـ ـ ــي أفـ ـض ــل
م ـس ـتــوى ،ول ـهــا م ـشــاركــات كـبـيــرة في
الخارج ،بما في ذلك قاعدة أنجيرليك
فــي تركيا ،ملكافحة اإلره ــاب وحماية
األمن واالستقرار في املنطقة».
(أ ف ب)

ويومًا بعد يوم ،تتضح أبعاد جديدة
للتصعيد السعودي ،تشي بتحالفات
ج ــدي ــدة ع ـلــى امل ـس ـت ــوى اإلق ـل ـي ـم ــي ،ال
سـيـمــا عـلــى خــط ال ــري ــاض ـ ـ تــل أبـيــب،
إذ أشــارت صحيفة «تايمز» اللندنية
إلـ ـ ــى م ـ ـفـ ــاوضـ ــات س ــري ــة تـ ـج ــري بــن
ال ـجــان ـبــن لـفـتــح ق ـن ــوات دبـلــومــاسـيــة
رسـمـيــة ،تـكــون بدايتها بــاتـفــاق حول
ُ
امل ـ ــاح ـ ــة ال ـ ـجـ ــويـ ــة ،تـ ـفـ ـت ــح ب ـم ــوج ـب ــه
أجــواء السعودية للطائرات التجارية
اإلسرائيلية.
هــذه املـعـلــومــات ،إن تــأكــدت ،فستعني
أن الـ ـسـ ـع ــودي ــة بـ ــاتـ ــت ت ـم ـت ـل ــك أك ـث ــر
م ــن ب ــاب إلق ــام ــة ع ــاق ــات رس ـم ـيــة مع
إسرائيل .وعالوة على االتفاق الجوي،
تــأتــي مــواف ـقــة ال ـبــرملــان امل ـص ــري على
اتفاقية ترسيم ال ـحــدود البحرية مع
ً
ال ـس ـع ــودي ــة ،والـ ـت ــي ت ـت ـض ـمــن ت ـن ــازال
عن جزيرتي تيران وصنافير ،لتفتح
ال ـبــاب أم ــام ان ـخــراط س ـعــودي مباشر
فــي اتـفــاقـيــة «كــامــب دي ـف ـيــد» ،وف ــق ما
يؤكد الكثير من املراقبني ،وهو أمر لن
يتأخر ،وسيكون فور توقيع الرئيس
املصري عبد الفتاح السيسي على ما
انـتـهــى إلـيــه مجلس ال ـنــواب األسـبــوع
املاضي ،ونشره في الجريدة الرسمية.
ووف ــق «الـتــايـمــز» ،فــإن هــذه الـعــاقــات
قــد ت ـبــدأ عـلــى شـكــل ات ـفــاقــات صغيرة
ال ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــم ،سـ ـ ـتـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ــح لـ ـ ـلـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ب ــال ـع ـم ــل ف ــي ال ـخ ـل ـيــج،
م ـن ـه ــا عـ ـل ــى س ـب ـي ــل املـ ـ ـث ـ ــال ال ـس ـم ــاح
لشركة «العال» بالتحليق في األجواء
السعودية.
وأشـ ــارت الـصـحـيـفــة الـبــريـطــانـيــة إلــى
أن احتماالت التقارب بــن السعودية
وإســرائ ـيــل رب ـمــا تـفـســر جــزئـيــا فــرض
السعودية وحلفائها حـصــارًا شامال
عـلــى قـطــر ،لــدفـعـهــا نـحــو الـتـخـلــي عن
دعـمـهــا لـحــركــة «حـ ـم ــاس» .وم ــع ذل ــك،
ن ـفــت م ـص ــادر س ـعــوديــة ف ــي حــديـثـهــا
إلى «التايمز» فكرة تحسني العالقات
بينها وبــن إســرائـيــل ،قائلة إن األمــر
يـقـتـصــرعـلــى رغ ـب ــة أم ـيــرك ـيــة ف ــي هــذا
ال ـ ـخ ـ ـصـ ــوص( .ك ـ ــام ـ ــل الـ ـتـ ـق ــري ــر ع ـلــى
موقعنا)

مجزرة سعودية جديدة ...في صعدة
تزامنًا مــع انتشار التقارير حــول الخسائر الكبيرة
ال ـت ــي ُم ـن ـيــت ب ـهــا الـ ـق ــوات امل ــوال ـي ــة ل ـلــرئ ـيــس الـيـمـنــي
املـسـتـقـيــل ع ـبــد رب ــه م ـن ـصــور ه ـ ــادي ،ف ــي أك ـثــر من
ّ
وحجة،
جبهة مشتعلة ،ال سيما في محافظتي تعز
ّ
كثف تحالف الـعــدوان السعودي غاراته الجوية على
األحياء السكنية واملواقع غير العسكرية في اليومني
املاضيني ،مرتكبًا مجزرة جديدة في صعدة ،تضاف
إلى عشرات املجازر التي ،وعلى الرغم من وحشيتها،
ل ــم تـخـتــرق الـضـمـيــر ال ــدول ــي وال الـتـعـتـيــم اإلعــامــي
املفروض بقوة املال والنفط.
ولم يعد اليمنيون يحتفلون عند سماعهم باالنتكاسات
الكبيرة التي ّ
تتكبدها القوات التابعة لتحالف العدوان
واملرتزقة ،بل باتوا ينتظرون بقلق «األخبار العاجلة»
ع ــن مــذبـحــة ج ــدي ــدة تــرتـكـبـهــا ال ـط ــائ ــرات الـسـعــوديــة،
ّ
ويخبئون أطفالهم مــن نـيــران أخمدها «الـحـفــاة» من
الجيش اليمني والفصائل املوالية له في جبهات القتال.
الضحية هذه املرة هم أبناء صعدة ،حيث قتل  25يمنيًا
على األقل في قصف جوي استهدف فجر أمس سوقًا
شعبيًا مكتظًا في املحافظة الواقعة شمال البالد.
وفــي التفاصيل ،فقد قــامــت طــائــرات تابعة لتحالف
الـعــدوان بشن غارتني على ســوق مشنق في مديرية
شـ ــدا قـ ــرب الـ ـح ــدود ال ـس ـع ــودي ــة ،ف ــي اعـ ـت ــداء شـ ّـبـهــه

الناشطون على «تويتر» بهجمات تنظيم «داعش» على
األسواق العراقية خالل شهر رمضان.
وقـ ــال م ــدي ــر مـكـتــب ال ـص ـحــة ف ــي ص ـن ـعــاء ع ـبــد اإلل ــه
العزي ،إنه «نتيجة الستمرار القصف ،لم تتمكن فرق
اإلس ـع ــاف مــن ال ــوص ــول إل ــى الـضـحــايــا إال فــي وقــت
مـتــأخــر خـشـيــة تـعــرضـهــا لـلـقـصــف ،كـمــا ح ــدث في
مرات سابقة» .وهاجم العزي السعودية التي قال إنها
ّ
املتسوقني في الليالي العشر األخيرة من
«استهدفت
شهر رمضان املبارك ،من دون أن تراعي حرمة هذا
الشهر» ،مؤكدًا أن جميع الضحايا من املدنينيّ .
ونـقـلــت وســائــل اإلع ــام عــن مـصــدر طـبــي مــطـلــع أن
«بعض الجثث لم يتم التعرف على أصحابها حتى
ّ
وتفحمها بالكامل» ،مشيرًا
اللحظة بسبب احتراقها
إل ــى «عـ ــدم قـ ــدرة م ــا تـبـقــى م ــن مـسـتـشـفـيــات على
استيعاب الجرحى وتأمني العالج» ،بسبب ّ
شح املوارد
املالية واملستلزمات الطبية ،ونقص الكوادر الطبية.
وت ــأت ــي امل ـج ــزرة ف ــي وق ــت ك ــان فـيــه الــرئ ـيــس اليمني
املستقيل فــي ضـيــافــة امل ـلــك ال ـس ـعــودي سـلـمــان ،في
قصر الصفا بمكة املكرمة ،بهدف مناقشة «القضايا
واملوضوعات التي تهم البلدين والشعبني الشقيقني
على مختلف املستويات».
(األخبار)

