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املالكي: تعمد حوثي الستهداف املدنيني واملنشآت املدنية
قال املتحدث باسم حتالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد 
ركن تركي املالكي، إن امليليشيات احلوثية تلقت خسائر 
كبيرة لذا تتعمد استهداف املدنيني واملنشآت املدنية داخل 
السعودية، مؤكدا أن الصاروخ الذي سقط على مطار أبها 
يوم 12 يونيو من نوع »ك��روز يا علي« اإليراني. وأضاف 

املالكي في مؤمتر صحافي من الرياض، أن األعمال العدائية 
احلوثية تقوض اتفاق ستوكهولم بشأن احلديدة.

ووص��ف املالكي التصعيد احلوثي ومحاولة استفزاز 
التحالف من خالل استخدام الطائرات بدون طيار والقوارب 
السريعة واملفخخة بالفاشل، مؤكداً التزام التحالف بتطبيق 

القانون ال��دول��ي اإلنساني وق��واع��ده العرفية، واتخاذه 
اإلج��راءات الرادعة والصارمة ضد املليشيات احلوثية في 
حتييد وتدمير هذه القدرات، مشيراً إلى أن ذلك يعبر عن 
مستوى إحباط املليشيات احلوثية وتدني الروح القتالية 

لديها.
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انطلقت املرحلة األول��ى من خطة الرئيس 
دونالد ترامب للسالم في الشرق األوسط في 
البحرين أمس  الثالثاء في مؤمتر يصفه البيت 
األبيض بأنه محاولة جلمع 50 مليار دوالر 
في ص��ورة استثمارات، لكن الفلسطينيني 
يسخرون منها ويقولون إنها خطة ”االقتصاد 

أوال“ وإن مصيرها الفشل.
وُيوصف االجتماع الدولي ال��ذي يستمر 
ليومني بقيادة جاريد كوشنر صهر ترامب 
بأنه اجلزء األول من خطة واشنطن السياسية 
األوس���ع التي ط��ال انتظارها حل��ل الصراع 
اإلس��رائ��ي��ل��ي الفلسطيني، وال��ت��ي سيتم 
الكشف عنها الحقا. لكن لن حتضر احلكومة 
اإلسرائيلية وال احلكومة الفلسطينية اجتماع 

العاصمة البحرينية املنامة.
وسيشهد االجتماع تدقيقا فيما إذا كان 
امل��ش��ارك��ون مثل السعودية ودول اخلليج 
العربية الغنية األخرى سيبدون أي اهتمام 
بتقدمي تبرعات فعلية للخطة األمريكية 
ال��ت��ي أث���ارت بالفعل ان��ت��ق��ادات ش��دي��دة من 
الفلسطينيني وغيرهم في العالم العربي. 
ومنذ أسابيع تعكف البحرين على اإلع��داد 
لالجتماع. والبحرين حليف وثيق للواليات 

امل��ت��ح��دة وتستضيف األس��ط��ول اخل��ام��س 
للبحرية األمريكية.

وق��ال دبلوماسي خليجي ب��ارز طلب عدم 
نشر اسمه إن احل��دث رغم تركيزه املفترض 
على االقتصاد، تأمل دول اخلليج العربية في 
استغالله إلظهار تضامنها مع إدارة ترامب 
بشأن نهجها الصارم ضد إي��ران. ومبوجب 
اخلطة، ستساهم الدول املانحة واملستثمرون 
بنحو 50 مليار دوالر في املنطقة منها 28 
مليارا لألراضي الفلسطينية، الضفة الغربية 
التي حتتلها إسرائيل وقطاع غزة، و7.5 مليار 
لألردن وتسعة مليارات ملصر وستة مليارات 

للبنان.
وأحرق فلسطينيون رسوما تصور الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب خالل مظاهرات في 
قطاع غزة والضفة الغربية احملتلة احتجاجا 
على خطط تقودها ال��والي��ات املتحدة لعقد 
مؤمتر حول االقتصاد الفلسطيني تستضيفه 

البحرين.
وقالت مجموعات أعمال فلسطينية كثيرة 
إنها ستقاطع املؤمتر املقرر يومي 25 و26 
يونيو حزيران والذي يوصف بأنه جزء من 
خطة السالم املنتظرة منذ فترة طويلة والتي 

يقودها ج��اري��د كوشنر مستشار الرئيس 
األمريكي دون��ال��د ترامب وص��ه��ره. ورددت 
حشود املتظاهرين في قطاع غزة الذي تديره 
حركة املقاومة اإلسالمية )حماس( ”فلتسقط 
البحرين، فليسقط ترامب، فليسقط مؤمتر 

املنامة“.
وأح��رق البعض رسومات كبيرة تصور 
ترامب كتبت عليها عبارة ”صفقة الشيطان“. 
وتتهم القيادات في الضفة والقطاع واشنطن 
باالنحياز إلى إسرائيل واجتمعوا على رفض 
تركيز املؤمتر على شؤون االقتصاد بدال من 
تطلعات الفلسطينيني إلقامة دولة مستقلة. 
وف��ي مدينة رام الله بالضفة الغربية، قام 
املئات مبسيرات عبر الساحات الرئيسية 
رافعني الفتات مؤيدة للرئيس الفلسطيني 

محمود عباس.
وأح��رق احملتجون هناك ص��ورا لترامب 
وع��اه��ل البحرين الشيخ حمد ب��ن عيسى 
آل خليفة. ومتثل امل��ظ��اه��رات حلظة وح��دة 
سياسية ضد مؤمتر البحرين رغم اخلالف 
السياسي املستمر منذ 12 عاما بني حركتي 
فتح وحماس. قالت محتجة تدعى سهام في 
مدينة غزة ”مؤمتر املنامة مسرحية كوميدية، 

حفل زفاف بدون العروس“.
وس��ت��ش��ارك ف��ي م��ؤمت��ر ال��ب��ح��ري��ن دول 
خليجية عربية إل��ى جانب مصر واألردن. 
ومن املتوقع أن ترسل إسرائيل وفدا من رجال 
األعمال لكنها لن ترسل مسؤولني حكوميني. 
وق���ال محتج ي��دع��ى محمود ب��ره��وش )25 
عاما( إنه ال يعرف هل يضحك أم يبكي على 
مشاركة دول عربية في املؤمتر وهو ما وصفه 

”باخليانة“.
وأض��اف خالل احتجاج رام الله ”يكفيكم 
ارمت��اء في أحضان ترامب وأحضان )رئيس 
ال���وزراء اإلسرائيلي بنيامني( نتنياهو“. 
وانتقد متظاهرون آخ���رون رج��ل األع��م��ال 
الفلسطيني الوحيد الذي قيل إن من املتوقع 
أن يشارك في مؤمتر البحرين وه��و أشرف 
اجلعبري. وقال مسؤول أمريكي لرويترز إن 
من املنتظر حضور ما ال يقل عن 15 فلسطينيا. 
وقالت ميسون القدومي، وه��ي ناشطة من 
رام الله تنتمي حلركة فتح وتبلغ من العمر 
32 عاما، ”من يقبل على نفسه املشاركة في 
هذا املؤمتر ليس فلسطينيا وغير مرحب به 
في فلسطني ويجب أن يكون هناك ق��رارات 

وإجراءات ضد من يشارك في هذا املؤمتر“.

نساء فلسطينيات يحرقن أعالما أميركية واسرائيلية

أميركا تطلق اجلانب االقتصادي خلطة السالم في الشرق األوسط وسط تشكك

مظاهرات فلسطينية في الضفة والقطاع احتجاجا على خطة كوشنر للسالم
خطة ترامب للسالم

 بالشرق األوسط حتيي
 مخاوف قدمية في لبنان

ضربت رؤية الرئيس األمريكي دونالد ترامب للسالم في الشرق األوسط على 
وت��ر حساس في لبنان، إذ أحيت مخاوف قدمية من أي خطة من شأنها توطني 
الالجئني الفلسطينيني بشكل دائ��م في البالد واإلخ��الل بالتوازن الطائفي بني 
املسيحيني واملسلمني. ويركز اجل��زء األول من خطة البيت األبيض للسالم بني 
إسرائيل والفلسطينيني على التشجيع على استثمار 50 مليار دوالر في األراضي 

الفلسطينية وثالث دول عربية مجاورة إحداها لبنان.
ويعترض اللبنانيون من كل الطوائف على األفكار التي ظهرت حتى اآلن، ويرون 
أن منح ستة مليارات دوالر للبنان إمنا هو إلقناعه بقبول توطني الفلسطينيني الذين 

عاشوا الجئني في البالد منذ قيام إسرائيل في عام 1948.
وك��ان رفض جتنيس الفلسطينيني من بني األشياء النادرة التي اتفق عليها 
اللبنانيون خالل تاريخ مضطرب شهد احلرب األهلية التي استمرت من عام 1975 

إلى عام 1990 والتي لعبت فيها فصائل فلسطينية دورا رئيسيا.
وسوف مييط اللثام عن اجلزء األول من اخلطة جاريد كوشنر كبير مستشاري 
البيت األبيض وصهر ترامب في مؤمتر بالبحرين يوم الثالثاء. ودعيت احلكومة 
اللبنانية حلضور املؤمتر لكنها لن تشارك. وال تبدو احتماالت حتقيق أي تقدم في 
اخلطة جيدة. فالسلطة الفلسطينية نفسها لن حتضر مؤمتر البحرين كما ترفض 
التعامل مع إدارة ترامب منذ 18 شهرا متهمة إياها باالنحياز إلسرائيل. وقال 
حسام منيمنة )43 عاما( وال��ذي يعمل سائق سيارة أجرة ”أنا كلبناني وعربي 
أرف��ض املشروع األمريكي كله. ومبوضوع الشق اللبناني أنا ضد طبعا توطني 
الفلسطينيني، ليس ضدهم كفلسطينيني... ال. نحن نريد عدم توطينهم من أجل أن 

يرجعوا على بلدهم“.
وأضاف ”ال يناسبنا بصراحة أن يحصل موضوع التوطني ألي جنسية معينة ألن 
هذا يعمل خلال دميوجرافيا وجغرافيا وهذا أمر نحن ال نقبل به بصراحة“. املخاوف 
من حدوث تغييرات في الوضع السكاني في لبنان أكثر حدة بني املسيحيني الذين 
يشغلون حصة من مقاعد مجلس النواب نسبتها 50 في املئة ويشغلون مناصب عليا 
منها رئاسة الدولة مبقتضى نظام تقاسم السلطة الطائفي. ودفع وجود أكثر من 
مليون الجئ من سوريا املجاورة، وهم في أغلبهم مسلمون سنة مثل الفلسطينيني، 

الرئيس ميشال عون، وهو مسيحي ماروني، إلى التحذير من تهديد وجودي للبنان.
وأشار النائب املسيحي املاروني ندمي اجلميل، الذي قاتل والده بشير اجلميل 
الفصائل الفلسطينية خالل احلرب األهلية، إلى الدم الذي أريق في الصراع وهو 

يحذر كوشنر من عرض املال مقابل التوطني الدائم للفلسطينيني.

فتاة متر بجوار شعار مكتوب على جدار في مخيم برج البراجنة

أردوغان: لن نتراجع 
»400 عن صفقة »إس 

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس  الثالثاء، أن بالده ستتسلم منظومة 
صواريخ »إس 400« الدفاعية الروسية في يوليو، في إط��ار صفقة أث��ارت حفيظة 

واشنطن.
وقال أردوغان في خطاب متلفز يسبق لقاء مرتقباً مع الرئيس األميركي دونالد ترمب 
على هامش قمة مجموعة ال�20 هذا األسبوع في اليابان، إن »مسألة منظومة إس 400 
مرتبطة مباشرة بسيادتنا ولن نتراجع عنها«. وأضاف: »إن شاء الله، سيبدأ تسليم إس 

400 الشهر املقبل«.
وأوضح أن تركيا »ال حتتاج للحصول على إذن من أجل سد احتياجاتها األمنية، فضالً 

عن الرضوخ للضغوط«.
وتعهد أردوغان باستخدام عالقاته اجليدة مع نظيره األميركي دونالد ترمب للتخفيف 
من التوترات عندما يجتمعان على هامش قمة مجموعة ال�20 في أوساكا باليابان في وقت 

الحق هذا األسبوع.
وأمهلت الواليات املتحدة تركيا املنضوية في حلف شمال األطلسي حتى 31 يوليو 
للتراجع عن ش��راء منظومة »إس 400« وإالسيتم ف��رض عقوبات عليها وتعليق 
مشاركتها في برنامج مقاتالت »إف 35«. وتخطط تركيا لشراء 100 مقاتلة من طراز 

»إف 35«، وأبرمت عقوداً مربحة لصناعة قطع للطائرة.
وتدهورت العالقات بني أنقرة وواشنطن على خلفية عدة مسائل، مبا في ذلك االتفاقية 
املرتبطة مبنظومة »إس 400« والدعم األميركي لفصائل كردية سورية تعتبرها تركيا 

»إرهابية«.

موريتانيا : حتذيرات من 
التظاهر ضد نتائج االنتخابات

حّذرت وزارة الداخلية املوريتانية من التجمعات غير املرخصة لها، وذلك على 
خلفية اعتزام أحزاب املعارضة، اخلروج في مظاهرات، اخلميس القادم، لالحتجاج 
على نتائج االنتخابات الرئاسية التي منحت الفوز للمرشح محمد الشيخ ولد 

الغزواني.
وقالت الوزارة في بيان، إن موريتانيا شهدت انتخابات رئاسية جرت »في جو 
من احلرية واألمن والسكينة واالستقرار طيلة أيام احلملة االنتخابية«، ودعت إلى 
»جتّنب كل ما ميكن أن يشكل تهديدا ألمن وسالمة املواطن«، مؤكدة أن »أي جتّمع 
غير مرخص سيتحمل أصحابه مسؤولية ما نتج عنه من إخالل باألمن، وسيعرضهم 

للعقوبات املنصوص عليها وفقا للقوانني املعمول بها في هذا املجال«.

املهدي يلمح إلى مبادرة 
ج��������دي��������دة حل��������ل أزم��������ة 

السودان
يتجه رئيس حزب األمة القومي في السودان 
الصادق املهدي، إلى تبني مبادرة وطنية جديدة 
الحتواء األزمة السودانية احلالية، بعد أن اعتبر 
»امل��ب��ادرة اإلثيوبية« غير مؤثرة على الساحة 

السودانية.
وق��ال امل��ه��دي خ��الل لقائه وف��دي��ن م��ن احل��زب 
االحت����ادي ال��دمي��ق��راط��ي ب��رئ��اس��ة حسن ه��الل، 
واالحت���ادي األص��ل برئاسة هاشم عمر، مساء 
االثنني، إنه يعول على املبادرات الوطنية، لكنها 
تتطلب موافقة كل أط��راف املجلس العسكري، 
وقوى احلرية والتغيير، وأطراف سياسية خارج 

التغيير.
إلى ذل��ك، شدد على ض��رورة قبول ما أسماها 
الوساطة التحكيمية، قائاًل »إم��ا قبول التحكيم 

الوطني، أو مواجهة اجلحيم«.
ونوه بأن قوى احلرية والتغيير متتلك سالح 
العصيان والتحرك املدني، بينما املجلس العسكري 

ميتلك سالح اإلجراءات األمنية.

موسكو : الضربات اجلوية 
سورية  على  اإلسرائيلية 

غير مرغوب فيها
ق��ال نيكوالي باتروشيف أم��ني مجلس األمن 
الروسي أمس  الثالثاء إن الضربات اجلوية على 
س��وري��ا غير م��رغ��وب فيها. وهاجمت إسرائيل 
مرارا ما تصفه بأهداف إيرانية في سوريا وأخرى 

لفصائل مثل جماعة حزب الله اللبنانية.

أزم����������ة اجل�������زائ�������ر ت��������راوح 
م�������ك�������ان�������ه�������ا.. م����������ب����������ادرات 

باجلملة دون حلول
تسيطر املبادرات والرؤى السياسية التي تقدمها أحزاب 
سياسية ومؤسسات وطنية وشخصيات عامة، وتستهدف 
اخلروج من األزمة الراهنة التي تعيشها اجلزائر على املشهد 
العام بالبالد، غير أنها لم تنجح إلى اآلن في كسر اجلمود 
وجتاوز حالة الركود، في ظل عدم جتاوب السلطة مع هذه 
املقترحات، وإصرار املؤسسة العسكرية على الذهاب نحو 

انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن.
وامتألت الساحة السياسية بعشرات املبادرات واألفكار 
التي عرضت حلوال وخططا تتجه كلها نحو إيجاد مخرج 
آمن ومدخل النتقال دميقراطي سلس وسليم، آخرها مبادرة 
وقعتها أكثر من 71 نقابة وجمعية ومنظمة وطنية، دعت 
فيها إلى »تنصيب شخصية وطنية أو هيئة رئاسية توافقية 
تشرف على مرحلة انتقالية للعودة إلى املسار االنتخابي«، 
إلى جانب »تشكيل حكومة كفاءات وطنية لتسيير األعمال، 
وتنصيب هيئة مستقلة لإلشراف وتنظيم واإلع��الن عن 

نتائج االنتخابات«.

عناصر   5 مقتل   : اليمن 
م����ن »ال�����ق�����اع�����دة« ب��ي��ن��ه��م 

قيادي بارز
قتل خمسة من عناصر تنظيم القاعدة، ، بغارات لطائرة 
دون طيار »درون«، في مديرية ذي ناعم مبحافظة البيضاء 

وسط اليمن.
وأك��دت مصادر محلية أن طائرة من دون طيار يعتقد 
أنها أميركية، نفذت ثالث غارات على عناصر التنظيم أثناء 
تواجدهم في إح��دى ت��الل عزلة اجلماجم مبنطقة طياب 

مبديرية ذي ناعم.
وبحسب املصادر، فقد أسفرت الغارات عن مقتل خمسة 
عناصر، هم اخلضر الطيابي وعبدالرحمن الطيابي وسالم 
الوحيشي وعلي عبده الوحيشي وشخص خامس يدعى 
املالحي. ويعد اخلضر الطيابي من أبرز عناصر التنظيم 

اإلرهابي في منطقة طياب.
وأعلن مسؤول عسكري ميني، أن فريق هندسة تابعا 
للجيش الوطني اليمني، متكن من انتزاع عشرات األلغام 
الفردية من مخلفات ما زرعته ميليشيات احلوثي االنقالبية 

في مديرية باقم مبحافظة صعدة شمالي اليمن.

»نداء تونس« يرص صفوفه بعد 
انشقاق أنهته احلكومة

بدأ حزب الرئيس التونسي الباجي 
قائد السبسي »نداء تونس«، محاوالت 
لترميم صفوفه وإع��ادة قياداته، بعد 
أشهر من االنقسام واالنشقاق، وذلك 
اس��ت��ع��دادا ل��الن��ت��خ��اب��ات البرملانية 

والرئاسية القادمة.
ج��اء ذل��ك، بعدما حسمت احلكومة 
التونسية، نهاية األسبوع املنقضي، 

ملكية ح��زب »ن���داء ت��ون��س« لصالح 
جن��ل ال��رئ��ي��س، ح��اف��ظ ق��ائ��د السبسي 
وم��ج��م��وع��ت��ه ال��ت��ي ت��ع��رف ب���«ِش��ق 
امل��ن��س��ت��ي��ر«، ب��ع��د أش��ه��ر م��ن ال��ن��زاع 
القانوني، مع الشّق الثاني للحزب الذي 
يتزعمه سفيان طوبال ويعرف ب�«شّق 

احلمامات«.
وق��ال املدير التنفيذي حلركة نداء 

تونس خالد شوكات، إن »احلزب بدأ في 
إعادة هيكلة صفوفه، في اجتاه تعزيز 
االنسجام واللحمة بني قيادات احلزب، 
وتقوية املجموعة استعدادا للمرحلة 
املقبلة«، مؤكدا أن »ب��اب احل��زب يظّل 
مفتوحا لكل أعضائه، الذين خرجوا منه 
من أجل العودة ولّم الشمل والتوحد من 

جديد«.


