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 شفون أسباب جراجع جصعيد السيس ي طد السودان وإثيوبيامحللون يك

 1322\2\03  12عربي      سراج الدين محمدين -القاهرة
"خطووو اتوراووو ياتو رحدوووتو ااوووقة"خوصووووماوباووولوتخعيووو خو تعووومصر خوراعيووورحقوا خحووويوصوووحخوتيووويو اردووو قاخو

ثح صحوومخويقاوباوو وتووموخي ووتوب ووثوارةتووتوارثدثحووتوارعوونوبةووقتو توو وا ث ووحخو وونوا ررميووتتوايثح صحووتوصووحخو وومقةو ا 
ثح صحوومخو صوونوارةتووتوارعوونو باووخوصرووقصمويلووح وا  ةوودبوبصووقوار عوومحواردحدوونو  ووثو وقابوونو تيوويو اردوو قاخو ا 

 راةالوصحخوشر بوارق لوارثدثو حتموحعرالوصتحمهوار حل.
ةوبتووومو يغووأو خوعراحةووومتوارتعاوووقثوصمدوووأواريلمدوووتوارتيووويحتخواردووو حيوصدوومأويادووونخوروووأوعةوووقأوترا تووومتوتاوووقق

ع يلوإرحثوارتدؤ ر خوارثدثتخوإ و خو ويةوا  عتمعو نواقوماعهمو عييحامتواردحدنوارهمقلتوصرقصموق روتو
رع  حووثواررقحووقوتووخوارعدوومؤ توبووخوصووماوارعيا ووإلوصرووقواراتاووتوايبدتحووتوارتيوويحتودووقواردوو قاخخوارعوونو يوواتو

لوصوووماوارعيا وووإلو عح وووتوا  عخمصووومتورااشوووقوارردوووويروارتيووويرواييعحووويروباووو واراوووق قوارشوووي حتورادووو قاخخو صووو
اريلمدووحتوارعوونوعشووهقصموتيوويوامرحووم و صوولوحتوووخو خوعووو خوتثاووتوارامرووتوارعوونو اووقثهموعيشووح وار يحوولودوومتنو
ب وومخوقاخوولوار ووحاو صوولوابعةمرووثو اةوومورادحدوونوصوويخوت  وويوبتوو أوار ووحاورووح و وونويوومراثو يصتوومووم ووتوصوومهو

 رموعوعحوحمواع وعتيوا عخمصمتواريلمدتوصتوموحتووخواردحدونوارايبوصنوتةصيعثخو أو خوا تيو وحرق اوو  ثوعيا
تووخوارعيوورحق و صوو و وونوت  وويو وثوويو وو ةخوخميووتو خوتةعيامعووثوص دوومطتوارص وويوارووق رنو مصاعهووموإثح صحووموصووي  و

  مطإل.
 طصةووموراووقوع يوتاتووقو تووملواشووتتخو وحوولور  ووتواررد وومتوارخمي حووتواردوومصلوصمرصيرتوومخوارتيوويرخو وو خو ووويةو

عهووو يوب وووقواردحدووونوصووونوارنمرصووتخووتووومو  وووثو ووونودوووصحلوعاةحوولوغمحعوووثوحتووووخو خوحدوووايووووولوارطووويلخوا  عةوومأو ار
"و خوعيا وإلواردحدونوتعراولو ونوا دوم وصم  عخمصومتوارعونوعشوهقصموتيويخواعو و رو ووومخو12تدح مورو"بيصن

ثو رو ووقوادووتهموتصوووياكو روومريو وو خوااعتووم توارعيوورحقوتوويةو خووينو ايقو ووقاخوخميووتو خوإثح صحوومورووخوعةووقأوروو
تومدبخو  نواملوا عهتوتدياحتوا  عخمصمتووتموحيحقخو ودوشويو  وثودو يوحروم قواره و أوتويةو خوينخوروح و
راتمحوووتوارتيووومر وارتيووويحتخو ا  توووموتوووخو  ووولوارتيووومر واريوووهح  حتوارعووونوعيحوووقوت وووثوت ا هوووتوار  ووو قوارعيوووونو

إدويالحلوصةو ةخو و خواردو قاخووارةطيرو نوارصايوا اتيخو   ثوروخوحدوعطحإلوارعيورحقودوقوإثح صحوموارعونوعوقبتهم
صووونوا  ووويبورات ا هوووتخو صمرعووومرنودوووحعأوإخوووياجوارتشوووهقوباووو و  هووومواووويبوبيصحوووتوخمريوووتخو  خواردووو قاخوصووو و
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ارتعر ووتو وونوت دوو عواردووقخو صوو واروومنوحةوويودووقوارتيوومر وارتيوويحتخو عصيحووياتو خوويرووثحوويةودوو يوع هوويو
   توارام توإرحهم".

  الوتخوار حا
"و خواردحدنخووتوموحةو لوارتيويح خخو"تر و خوصمرخحم وت"و12تقوار حزا رورو"بيصن حدحيوارومعبواريا نو ا

  وحهعأوصمرتيمر وارتييحتخو ا  تمواصعتمتثو ةطوص   قهو نواراوأو خقتوتوارتشوي عواريوهح  نو ونوارت طةوتخو
 صونو صمرعمرنو اح وب حصومو خوعخويجوت وثوتثولوصومهوارعيويحامتوار مبتوتخويغوأوخطو يةوارةدوحتوارتعراةوتوصهومخو

تحومهوار حولخوت دووامو  وثودوو يوحا ويوإرو وبتوولوبدوويرخووتام رووتوت وثويح ومقوتصووييور شواثو وونوت دو عودووقو
ار هدوتخو صو واررتوولوارومروقخوولوصمر رولواحوزوارع  حووموخودلوا دووص بحخوارتمدوححخخورو وثوع  وويورروقةو دووصمبخو

حوومقاتو اريعووبوتووخوصح هوومو اوولواردحدوونوتووخوت  وويوار ووحاخوخميووتوصرووقوتووموعوويققوبووخو  وو قوغدووبوصووحخوارة
ار دط ورتمو ينوتإلوار يحلودمتنوب مخويلح و يومخوايبوار حاوا دصلخو صمرعمرنو  خوإ قاتوثوباو وتثولو

 صمهوارخط ةوامرحموحتثلوخط يةوباحثخوتمو راثوحعيا إلوراخايوخط عحخو  و وثي".
خوولوار ووحاو   دوو وار حووزا رو خوص ووميوترا توومتوصووق توع عشوويوبووخواتاووتوعيقحووبودوو يوحةوو أوصهوومواردحدوونوقا

رولوتخو صقنوعيححقاورر مخخو رمريو  خواي قاأوباو وت ا هوتوبدوويحتويصتوموعوا وثوامرحوموت يوصثخوارومرو يوص و
 تالوشو يو ترميدت.و

 ع  ووإلوار حووزا رو خوعووو خوزحووميةويلووح واروو زياتوايثحوو صنوراةوومصيةخوا دووص عوارتمدوونخوصوونوارعوونوتهووقتوراةتووتو
عونوووومخوارهوقيوت هومو ووزعو عحولوارعوو عيوصوحخوتيوويو اردو قاخخو"صووقرحلو خوارثدثحوتوارعونوشووهقعهمو قحو و صمصوومخو ار

إثح صحموي دتو دمطتوارص يوارق رنوارعنوطمرصتوصهموتييخووتمو خوايبدأوايثح صنورأوحهعأوصمراةومتوارثدثونو
باوو وبووو وايبوودأوارتيوويرخوصتووموحشووحيوإروو و خوت دوو عواردووقوتناوولورووقنوإثح صحوومخوارعوونوععدبووبوصمردحدوونو

يحووقخوق خو خوعةووقأورووثوشووحلموتات دوومخو  وونوار همحووتو وو خوص وومتواردووقوتدووعتيخوصح توومواردحدوونوحووينو  ووثورووح ووتووموع
 ص ميوخديوتإلوإثح صحم".

باوو وار م ووبوا خوويخوحا ووتواردوو حيوتريوو أوتوويز لخوتدوومبقو زحوويوارخمي حووتوارتيوويروا دووصلخوار  وويوإروو و
ح وق رووتوصرووقأو  وو قوتشووواتوتووإلوق رووتو خووينو ةطووتوصمتووتخو صوونو  ووثوطصةووموراةووم  خوارووق رنو وو خوعيوويحامتويلوو

اووو لوت دووو عوخد ووونخو   وووثوروووخوحتاووويوصروووقومرووويواعهووومأوعاووويوارق روووتوصي هوووموخمر وووتو روارعوووزاأو وووم   نوصح هتووومخو
ت دوامو وونوعراحوولوباو ويوو اعثوصووو" حدص ي"خو خوارعي تووتوارةم   حوتورعيوويح واردحدوونو ونو قحوو و صمصووموصي ووثو و
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ثح صحومخوصونو خ تيويوعدواأوصومي ياتوغحويوارةوم   نوارومرو متوتوصوثوإثح صحومخوتوموحر ونووع  قو زتتوصوحخوتيويو ا 
ثح صحموارتعراةتوصايصوتحمهوار حل.و2091 م   مو حدمو دخواع م حتو وصحخوتييو ا 

و  
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 التقليص املالي لـ "ألاوهروا" الكويت وعشر دول أوروبيت ستعوض

 1322\2\03أمد/ بيروت: 
 مرتوارت  دحتوارراحمورد لحخوارح أوارثدثمتخو خوي دحمو ارو حتو عدوإلوق لو  ي صحوتواع ةوتوباو وزحومقةو دوصتو

 تدمصتمعهمورا ومرتوراتدمبقةو  والوا زتتوار م تتوبخوارةيايوا تيحونوصع تحقوات الوارتدمبقات.
تاح خوق  يورصيات هموارطميلتو ونوا يادونوار ادوطح حتو دو يحموو099 ي ا" قاتوص تإلو وثيوتخو   هتو"ا  وو

  مرووتوارت  دووحتوإخود حدووياو   ا ووقاو ارووق تمييو اردوو حقو ار ووي حسو  رتم حوومو ي دووحمو صا حووومو ارو حووتو ص ر ووقاو
   حير قاو ا ةتوبا وارةحمأوصمري.

تشرشإلو نوعييح ويا نوإخوار ومرتوعطالوت مشقةور تإلوتصاو وو  ملوارتعاقثوصمدأو ومرتوا   ي اودمتنو
تاحوووو خوق  يورخووووقتمعهمو وووونودوووو يحمو ا يادوووونوار ادووووطح حتخوصوووو واراووووقوا ق وووو واروووودزأورا  وووومتوو099حع ووووم زو

 صمرعزاتمتوار ومرتوارطميلتورد لحخوار ادطح ححخ.
تاحوو خوق  يوو900 حتووموعوومصبوتدحووحخوق  يوتووخوارتصاوو وارتطاوو بودووعمصبوإروو ودوو يحمخوو990   دوو و خو"و

 إر و ادطحخ.
  ووملوا تووحخوارروومأورات  دووحت"إخوارتدوومصتمتوا  رحووتوتهتووتو ووقالورتدوومبقع مو وونواررتوولو وونوا شووهيوارتةصاووتخوو

تاحووو خوق  يو ةوووطوصووو حياقاتوإدوووم حتوتوووخوتيووومقيو خوووينوخووودلوو999 صمرعيوحوووقوحتو  وووموترمر وووتوب وووزوصةحتوووتو
 اررمأ".
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وزراء الخارجيت العرب يبحثون الخميس جداعياث قرار جرامب بشأن القدس واجتماع لجنت مبادرة 

 السالم

 1322\2\02أمد/ القاهرة: 
حرةووقو زياتوارخمي حووتوارروويبوا عتمبووملوادووعث ملحملوصمرةوومصيةخوحوو أوارختووح خو مروويورصاووثوعووقابحمتو وويايواروويلح و

 ا تيحونوعياتبو ةلوارد ميةوا تيحوحتوراةق و ابعصميصموبميتتويديالحل.
  وتوتصومقيةواردودأو  ملوتيقيوقصا تمدنوصمر مترتوارريصحتوارثدثمتخوإخوا  عتمعوارطميئودحدصةثوا عتومعورا

 ارريصحتوصيلمدتوا يقخو مريورا  يو نوارعط ياتوارخميتوصمرةق .
  شووميوارتيووقيوإروو و خوتووخوصووحخوارت دوو بمتوارتطي اووتوراصاووثخوبةووقو تووتوبيصحووتوادووعث ملحتوإ و  ووثوتدووعصرقو

آماي(وبةوووقصمورةووويبوت بوووقصموتوووخواروووق يةواررمقحوووتوباووونوتدوووع روارةتوووتوارتةوووييوا رةمقصوووموصمريحوووم و ووونوتووومي و 
 ارتةصل.

  دميوارتيقيوإخوارتايوارحت نودحو خوامدويالوباو وتملوقةوار ةوماوارو زايرو ونودو توعطو ياتوا  دومعو
و نوبقخ.

و

 بحمد هللاجم 


