
عقد أمير قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثاني، مع 
الرئيس الباكستاني ع��ارف ع��ل��وي، لقاء بالقصر 

الرئاسي بإسالم أباد أمس االحد. 
وت��ن��اول اللقاء »العالقات الثنائية بني البلدين 
وسبل تطويرها وتعزيزها في مجاالت االقتصاد 

واالستثمار والطاقة.« 
كما جرى خالل اللقاء »تبادل وجهات النظر حول 

مجمل التطورات اإلقليمية والدولية.« 
وعقب اللقاء منح الرئيس الباكستاتي؛ أمير قطر 
الشيخ متيم بن حمد آل ثاني »نيشان باكستان«، وهو 
أعلى وس��ام مدني في البالد، وذل��ك تعبيرا عن عمق 

العالقات التاريخية بني البلدين.
وح��ول زي��ارت��ه الس��الم أب��اد ق��ال أمير قطر عبر 
حسابه في تويتر »روابط األخوة بني قطر وباكستان 
صلبة ومتجذرة ومسيرة التعاون بينهما ال تتوقف 

عن مراكمة اإلجنازات املشتركة.« 
وأضاف »أجرينا مباحثات مثمرة ووقعنا تفاهمات 
جديدة لدعم هذه املسيرة كما تباحثنا في أهم أزمات 
املنطقة والعالم واحلاجة لتسويتها باحلوار بدل 

القوة.«
وشهدت إسالم أب��اد، أمس، توقيع مذكرات تفاهم 
اقتصادية ومالية مع الدوحة، في إطار زيارة يجريها 
أمير قطر، متيم ب��ن حمد آل ث��ان��ي، إل��ى العاصمة 

الباكستانية.
ووقع اجلانبان مذكرة لتأسيس »مجموعة العمل 
القطرية الباكستانية املشتركة« املعنية بتعزيز 

التبادل التجاري واالستثماري.

كما وق��ع اجل��ان��ب��ان م��ذك��رة تفاهم للتعاون في 
املجالني السياحي وفعاليات األع��م��ال، وأخ��رى في 
مجال تبادل التحريات املالية املتعلقة بغسيل األموال 
ومتويل اإلره��اب. ووصل »آل ثاني« إلى إسالم أباد 

السبت، في زيارة رسمية تستمر يومني. 

قوبلت رؤي��ة الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب االقتصادية في إطار خطة أوسع حلل 
ال��ص��راع اإلس��رائ��ي��ل��ي الفلسطيني ب���ازدراء 
ورفض وسخط في العالم العربي، وذلك رغم 

دعوة البعض في اخلليج إلى منحها فرصة.
ففي القاهرة قال وزير املالية الفلسطيني 
شكري بشارة مشيرا إلى املؤمتر الذي ستطرح 
فيه اخل��ط��ة ”نحن لسنا بحاجة الجتماع 

البحرين لبناء بلدنا، نحن بحاجة لسالم“.
وفي إسرائيل وصف وزير التعاون اإلقليمي 
تساحي هنجبي، املقرب من رئيس ال��وزراء 
بنيامني نتنياهو، رفض الفلسطينيني خلطة 
”السالم من أجل االزدهار“ التي يبلغ حجمها 

50 مليار دوالر بأنه أمر مأساوي.
وتشمل اخلطة إنشاء صندوق استثمار 
عاملي لدعم اقتصادات الفلسطينيني وال��دول 
العربية امل��ج��اورة. ومن املتوقع أن يطرحها 
جاريد كوشنر صهر ترامب خالل مؤمتر في 

البحرين يعقد يومي 25 و26 يونيو حزيران.
وأث��ار غياب تفاصيل احلل سياسي، الذي 
قالت واشنطن إنها ستكشف عنه الحقا، رفضا 
ليس من الفلسطينيني فحسب ولكن أيضا في 
الدول العربية التي تسعى إسرائيل إلى إقامة 

عالقات طبيعية معها.
ففي ب��ي��روت ق��ال رئ��ي��س مجلس ال��ن��واب 
اللبناني نبيه بري أمس  األحد إن لبنان ال يريد 

استثمارات على حساب القضية الفلسطينية.
وقال احمللل املصري جمال فهمي ”األوطان 
ال ُتباع، حتى مقابل كل أم��وال العالم... هذه 
اخلطة هي من بنات أفكار سماسرة العقارات 
ال الساسة. حتى الدول العربية التي ُتوصف 
بأنها معتدلة غير قادرة على التعبير علنا عن 

دعمها“.
وف���ي ح��ني أُح��ي��ط��ت اخل��ط��وط العريضة 
للخطة السياسية بالسرية، يقول املسؤولون 

الذين أطلعوا عليها إن كوشنر تخلى عن حل 
الدولتني، وهو احلل الذي يلقى قبوال في العالم 
منذ فترة طويلة ويشمل قيام دولة فلسطينية 
مستقلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية 

وقطاع غزة إلى جانب إسرائيل.
ورف��ض��ت منظمة التحرير الفلسطينية 
خطط كوشنر باعتبارها ”كلها وعود نظرية“ 
وأص���رت على أن احل��ل السياسي ه��و احلل 
الوحيد للصراع. وقالت إنها محاولة لرشوة 

الفلسطينيني لقبول االحتالل اإلسرائيلي.

وقال هنجبي لراديو إسرائيل إن واشنطن 
حاولت أن توجد ”القليل من الثقة اإلضافية 
واإليجابية“ من خالل طرح رؤية اقتصادية 
لكنها بالنسبة للفلسطينيني ملست وت��را 

حساسا.
وحتدث السياسي األردن��ي الكبير السابق 
جواد العناني عن حالة الشك واسعة النطاق 
بعد ق���راري ت��رام��ب نقل السفارة األمريكية 
إلى القدس واالعتراف بضم إسرائيل لهضبة 

اجلوالن.

وس��ت��ت��م م��ن��اق��ش��ة م��ق��ت��رح��ات ك��وش��ن��ر 
االقتصادية في اجتماع تقوده الواليات املتحدة 
ي��وم��ي 25 و26 يونيو. وقاطعت السلطة 
الفلسطينية االجتماع ولم يوجه البيت األبيض 

الدعوة للحكومة اإلسرائيلية.
وق��ال صفوان امل��ص��ري، األس��ت��اذ بجامعة 
كولومبيا ”من املضلل أن نقول إن هذه اخلطة 
اقتصادية بحتة ألنها لها بعد سياسي له آثار 

تتعارض مع الطموحات السياسية“.
وق���ال مهند احل���اج ع��ل��ي، ال��زم��ي��ل مبركز 
كارنيجي للشرق األوس��ط في بيروت ”أرى 
أنها ستفشل فشال ذريعا بينما تفيد خصوم 
الواليات املتحدة في املنطقة“ في إش��ارة إلى 
إيران.في السنوات األخيرة، دفع تنافس إيران 
الشديد مع كتلة تقودها السعودية، الصراع 
العربي اإلسرائيلي إلى مكانة أقل أهمية على 

نحو متزايد.
وق���ال ع��ل��ي ال��ش��ه��اب��ي، رئ��ي��س املؤسسة 
العربية التي تدعم السياسات السعودية، إن 
السلطة الفلسطينية مخطئة في رفض اخلطة 

دون بحثها.
وانتقد رجل األعمال اإلماراتي البارز خلف 
أحمد احلبتور رفض الفلسطينيني الذهاب إلى 
البحرين، قائال ”هذه املقاربة... قصيرة النظر 

في أفضل األحوال، وانهزامية في أسوأها“.
ووص��ف��ه��ا م��اج��د األن���ص���اري، أس��ت��اذ علم 
االجتماع السياسي في جامعة قطر، بأنها 

مضحكة وغير واقعية.
وق��ال أستاذ العلوم السياسية اإلماراتي 
عبد اخلالق عبد الله إن للفلسطينيني احلق في 
رفض خطة كوشنر ألنها ال تلبي احلد األدنى 
من تطلعاتهم. وتابع قائال ”ليست اخلطة 
مستساغة لدى اجلمهور األوسع في املنطقة. 
وس��ت��ك��ون عملية بيع بثمن بخس لقضية 

عادلة“.
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اليمن: معامل متفجرات في سجون حوثية تتوسط أحياء سكنية
كشفت مصادر مينية في مدينة إب، وسط البالد، عن 
وجود معامل متفجرات داخل مستودعات في سجن األمن 
السياسي باحملافظة اخلاضعة لسيطرة ميليشيات احلوثي 

االنقالبية.
وقالت املصادر، »إن تفجيراً سمع دويه في مدينة إب، 
جنم عن تفجير معدات عسكرية ومتفجرات يجري إعادة 

تركيبها وتصنيعها في معامل مستحدثة في سجن األمن 
السياسي« .

ونقلت املصادر عن سكان محليني يقطنون بالقرب من 
السجن أنهم سمعوا التفجير من داخل السجن، مرجحني أن 

يكون ناجما عن خطأ أثناء إعادة التصنيع.
وحذر حقوقيون وأقارب للمختطفني من حتول السجن 

إل��ى معامل س��الح ومتفجرات وخ��ط��ر على املختطفني 
والسكان في األحياء القريبة من السجن، محملني احلوثيني 

كامل املسؤولية عن حياة السجناء واملواطنني.
ويقع سجن األمن السياسي في أحد األحياء السكنية 
باملدينة القدمية وبالقرب من مستشفى األمومة والطفولة 

احلكومي الذي يرتاده ويرقد فيه املئات من املرضى يومياً.
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جاريد كوشنر يتحدث خالل املقابلة

ضمن  إطار خطة أوسع حلل الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني

رفض عربي واسع خلطة كوشنر للسالم في الشرق األوسط

الشيخ متيم بن حمد آل ثاني

اإلدارة األميركية تكشف بعض تفاصيل مبادرتها للشرق االوسط

ترامب يعلن تعيني وفد 
رئاسي لورشة املنامة

اعلن الرئيس االمريكي دونالد ترامب تعيني وفد رئاسي حلضور ورشة »السالم 
للرخاء« في املنامة يومي 25 و 26 يونيو اجلاري برئاسة وزير اخلزانة ستيفن 

منوشني.
وقال البيت األبيض في بيان ان الوفد الرئاسي سيضم مساعدا للرئيس وكبير 
مستشاري الرئيس جاريد كوشنر ومساعد الرئيس واملمثل اخلاص للمفاوضات 
الدولية جاسون غرينبالت ورئيس مجلس املستشارين االقتصاديني كيفن هاسيت 
واملمثل اخلاص إليران وكبير مستشاري السياسة لوزير اخلارجية براين هوك 

باإلضافة إلى مسؤولني آخرين.
وكشف البيت األبيض في وقت سابق عن اجلزء االقتصادي خلطته للسالم في 
الشرق االوس��ط قائال ان »)السالم للرخاء( يعد أكثر طموحات اجلهود الدولية 
للشعب الفلسطيني حتى اآلن مع إمكانية تسهيل أكثر من 50 مليار دوالر أمريكي في 

االستثمار اجلديد على مدى 10 سنوات وكذلك زيادة الناجت احمللي اإلجمالي«.
وكشفت االدارة االمريكية عن اجلانب االقتصادي ملبادرتها للشرق األوسط 
والذي يتضمن تخصيص مبلغ 50 مليار دوالر لتمويل استثمارات في األراضي 

الفلسطينية.
وقال البيت األبيض في إعالن على موقعه االلكتروني إن املبادرة املسماه »السالم 
من أجل الرخاء« قادرة على تغيير الضفة الغربية وغزة جذريا وفتح صفحة جديدة 

في التاريخ الفلسطيني ليس من خالل احملن واخلسارة بل باحلرية والكرامة«.
وستتضمن اخلطة استثمارات مبقدار 50 مليار دوالر أمريكي على مدى 10 

سنوات.
كما تتضمن اس��ت��ث��م��ارات م��ن ال��ق��ط��اع اخل���اص ف��ي م��ج��االت ري���ادة االع��م��ال 
وامل��ش��روع��ات الصغيرة والسياحة وال��زراع��ة واإلس��ك��ان والتصنيع وامل��وارد 

الطبيعية.
وق��ال البيت األبيض إن اخلطة »هي أكبر اجلهود الدولية الطموحة من أجل 

الشعب الفلسطيني حتى األن«.
وأضاف أن االستثمارات تستهدف في املرحلة األولى إزالة العراقيل امام النمو 
وعمل املشروعات األساسية التي تخلق زخما ووظائف وزي��ادة اجمالي النتاج 

احمللي.
وستعرض اإلدارة االمريكية هذه اخلطة في ورشة تستضيفها البحرين يومي 

25-26 من يوينو اجلاري.
وق��ال البيت األبيض إن »تلك الورشة فرصة حيوية للقاء ق��ادة احلكومات 
واملجتمع املدني وقادة األعمال لتبادل األفكار ومناقشة االستراتيجيات وحشد الدعم 
لالستثمارات واملبادرات االقتصادية احملتملة التي ميكن حتقيقها من خالل اتفاق 

للسالم«.

فلسطني : لسنا بحاجة 
الجتماع البحرين لبناء بلدنا 

ونحن بحاجة للسالم
قال وزير املالية الفلسطيني شكري بشارة أمس  األحد إن الفلسطينيني ال 

يحتاجون الجتماع البحرين لبناء بلدهم بل يحتاجون إلى السالم.
وقال بشارة خالل اجتماع في اجلامعة العربية بالقاهرة ”نحن لسنا بحاجة 
الجتماع البحرين لبناء بلدنا.. نحن بحاجة لسالم.. وتسلسل األح��داث أنه 

انتعاش اقتصادي من ثم يأتي سالم هذا غير حقيقي وغير واقعي“.
ومن املقرر أن يناقش مؤمتر في البحرين يعقد يومي 25 و26 يونيو حزيران 
مقترحات طرحتها الواليات املتحدة لرؤيتها االقتصادية في إطار خطة أوسع 

نطاقا حلل الصراع الفلسطيني-اإلسرائيلي.

وزراء عرب يناقشون الدعم املالي 
للسلطة الفلسطينية

عقد وزراء املالية العرب اجتماعا طارئا في القاهرة أمس  األحد لبحث مساعدة 
السلطة الفلسطينية على مواجهة أزمة مالية طاحنة وسط نزاع مستمر مع إسرائيل 

بشأن املبالغ التي يتم دفعها ألسر النشطاء املسجونني والقتلى.
وذك��رت وكالة أنباء الشرق األوس��ط املصرية أن ال��وزراء سيجتمعون في ”مقر 
اجلامعة العربية لبحث كيفية توفير شبكة األم��ان املالي ودع��م موازنة السلطة 
الفلسطينية ملساعدتها في ظل األوضاع الصعبة جدا التي تفرضها سلطات االحتالل 
اإلسرائيلي باستقطاع املبالغ التي تدفع ألسر الشهداء واألس��رى الفلسطينيني من 
عوائد األموال الفلسطينية اخلالصة باملخالفة التفاق باريس لعام 1994 الذي ينظم 

هذه العالقة“
يأتي هذا االجتماع قبيل عقد مؤمتر اقتصادي تقوده الواليات املتحدة في البحرين 
تقاطعه السلطة الفلسطينية ومن املتوقع أن يدعو إلى إنشاء صندوق استثماري عاملي 

يبلغ حجمه 50 مليار دوالر للفلسطينيني ومصر واألردن ولبنان.
وتعتبر السلطة الفلسطينية هذا املؤمتر االقتصادي محاولة للتهرب من مطالبها 
بإنشاء دولة فلسطينية في الضفة الغربية احملتلة وقطاع غزة على أن تكون القدس 

الشرقية عاصمة لها.

أمير قطر والرئيس الباكستاني 
يبحثان تعزيز العالقات الثنائية

أعلن املرشح ووزير الدفاع 
ال��س��اب��ق محمد ول���د الشيخ 
الغزواني، أمس  األح��د، فوزه 
ف��ي االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ي��ة 
املوريتانية، مشيرا إلى أن ما 
تبقى من األصوات لن يكون لها 

أي تأثير على النتائج.
وهنأ ولد الشيخ الغزواني 
أنصاره بالفوز، في كلمة ألقاها 
ام���ام جتمع ألن��ص��اره بقصر 
املؤمترات القدمي في العاصمة 
ن��واك��ش��وط، ت��داول��ه��ا رواد 
مواقع الواصل االجتماعي في 
البلد العربي، وق��ال املرشح 
إن »الشعب املوريتاني اختار 

نهج اإلصالح«.
وأف��اد مرسل »سكاي نيوز 
عربية«، أن اللجنة الوطنية 
املستقلة لالنتخابات أعلنت 
حتى اآلن فرز قرابة 90 باملائة 
م��ن أص���وات الناخبني، فيما 

أش���ارت النتائج إل��ى ت��ق��دم ولد 
الشيخ الغزواني بنسبة 50.3 

باملئة.
وحل في املرتبة الثانية سيدي محمد ولد بوبكر بنحو 18 باملائة، بفارق 
بسيط عن بيرام ولد اعبيد الذي حل في املرتبة الثالثة. ويتواصل فزر نتائج 

مكاتب االقتراع في موريتانيا لليوم الثاني على التوالي.

محمد ولد الشيخ الغزواني

موريتانيا : ولد الشيخ الغزواني 
يعلن فوزه باالنتخابات

املعارضة السودانية توافق 
على املقترح اإلثيوبي بشأن 

املجلس السيادي
اعلنت قوى اعالن احلرية والتغيير أمس  االحد موافقتها على مسودة اتفاق من 

الوسيط االثيوبي حتدد الهياكل احلكومية للفترة االنتقالية.
ووفقا لصحيفة )السوداني( قال القيادي بقوى احلرية والتغيير محمد االصم 
انهم قرروا املوافقة على مقترح الوساطة االثيوبي للمجلس السيادي املكون من 
15 عضوا )سبعة من املدنيني وسبعة من العسكريني اضافة الى عضو مدني يتم 
التوافق عليه بني الطرفني( على ان تكون الرئاسة دورية لعام ونصف العام لكل 
طرف فترتها االولى للعسكريني فيما مت اقرار االتفاق السابق بشأن مجلس الوزراء 

واملجلس التشريعي.
وفي مايو املاضي توصل الطرفان الى اتفاق مبدئي يقضي بالسماح لقوى 
احلرية والتغيير بطرح مرشحني ملجلس وزراء يتألف من اعضاء يتم اختيارهم 
بناء على اجلدارة وتخصيص 67 في املئة من مقاعد املجلس التشريعي لها و33 
في املئة للقوى االخرى وذلك بالتشاور بني مجلس السيادة وقوى احلرية فيما 
مت االختالف حول نسب تشكيل املجلس السيادي ورئاسته وهو ما عطل التوصل 

التفاق نهائي بشأن الفترة االنتقالية.
وانهارت احملادثات بني املجلس العسكري وقوى احلرية عندما اقتحمت قوات 
االمن اعتصاما خارج مقر وزارة الدفاع في الثالث من يونيو وقتل بحسب املعارضة 
اكثر من 120 شخصا فيما تقول احلكومة ان عدد القتلى 61 بينهم ثالثة من قوات 
االمن مما ادى الى تعليق التفاوض بني قوى احلرية والتغيير واملجلس العسكري 

حتى بعد تدخل وساطة اثيوبية بدعم دولي.
وعزل اجليش السوداني البشير في 11 ابريل املاضي بعد احتجاجات اندلعت 
في 19 ديسمبر املاضي وبلغت ذروتها باالعتصام امام مجمع وزارة الدفاع في 

ابريل املاضي.
وقال نائب رئيس املجلس العسكري االنتقالي في السودان محمد دقلو ان منح 
قوى )احلرية والتغيير( نسبة 67 في املئة من مقاعد البرملان كان »خطأ يجب اال 

يستمر« مشددا على ضرورة مشاركة اجلميع بالتراضي.


