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روسيا: صواريخنا الباليستية اجلديدة 

قادرة على جتاوز أي دروع صاروخية

نيابة أمن الدولة األردنية ترفض اإلفراج
عن 25 معتقاًل سلفيًا بكفاالت مالية

القوات املسلحة السودانية تنفي 
استهداف املدنيني في دارفور

استقالة صديق ملك املغرب
من حزب األصالة واملعاصرة

بوتفليقة يعتزم اإلفراج عن سجناء
إسالميني تورطوا في قضايا اإلرهاب

أعلن قائد قوات الصواريخ االستراتيجية 
الروسية اللواء سيرغي كاراكايف ان صواريخ 
»آر إس 24 يارس« الباليستية احلديثة العابرة 
للقارات ستتمكن على مدى الـ 15 إلى 20 سنة 

املقبلة جتاوز أي دروع صاروخية محتملة.
ونقلت قناة »روسيا اليوم« عن كاراكايف 
اشـــارته الى ان »تلك الصواريخ، التي بدأت 
مناوبتها القتالية في تشكيالت اجليش الروسي، 
مزودة برؤوس انشطارية ومت تصميمها استنادا 
إلى أفضل املواصفات التي تتميز بها صواريخ 
»توبول إم« إلى جانب إمكانات إضافية جديدة«. 
مشـــددا على انه »أي دروع صاروخية ميكن 

إنشاؤها خالل الـ 15 إلى 20 سنة املقبلة ستكون 
عاجزة عن اسقاط الصواريخ اجلديدة، بدءا من 
اطالقها وانتهاء بتدميرها ألهدافها وذلك بفضل 

قدرتها الفائقة على القيام باملناورات«.
ولفـــت إلى ان صاروخ »يـــارس« ال ميكن 
إســـقاطه حتى في أكثر املســـارات تأثرا وهو 
مسار التســـارع الذي يقل زمنه باملقارنة مع 

النماذج القدمية للصواريخ.
موضحا ان »الصاروخ يقوم في هذا املسار 
القصير مبناورات نشـــيطة ما يجعل إمكانية 
التنبؤ مبوقعه من قبـــل صاروخ مضاد أمرا 

مستحيال«.

عمـــان ـ وكاالت: رفضت نيابة أمن الدولة 
األردنيـــة اإلفراج عن 25 معتقـــال من أنصار 
تيار السلفية اجلهادية في اململكة معظمهم من 
قيادات التيار وذلك على خلفية أحداث مدينة 

»الزرقاء« منتصف الشهر املاضي.
وقال محامي التنظيمات اإلسالمية في األردن 
احملامي موسى العبدالالت في تصريح صحافي 
امس إن نيابة أمن الدولة رفضت الكفاالت التي 
تقدم بها وعائالت املعتقلني على خلفية أحداث 

مدينة »الزرقاء«.
وأضاف أن عدد املعتقلني املتبقني في السجون 
حوالي 75 شخصا من أنصار التيار السلفي، 
مشيرا إلى أن نيابة أمن الدولة كانت قد أفرجت 
مؤخرا عن 71 شخصا من عناصر التيار على 

دفعتني دون كفاالت.

يشار إلى أن نيابة أمن الدولة األردنية كانت 
قد وجهت ثالث تهم لـ 146 شخصا من عناصر 
وقيادات تيار السلفية اجلهادية هي التخطيط 
لتنفيذ أعمال إرهابية، والتجمهر غير املشروع، 
وإثـــارة الفتنة الطائفية علـــى خلفية أحداث 

مدينة »الزرقاء«.
وكانت قد وقعت منتصف شهر إبريل املاضي 
اشتباكات بني أنصار تيار السلفية اجلهادية 
في األردن وقوات األمن العام والدرك األردنية 
على البوابة اجلنوبية ملدينة »الزرقاء« مبنطقة 
»دوار املعسكرات« وذلك بعد االنتهاء من اعتصام 
نفذوه حيث استخدمت قوات األمن الغاز املسيل 
للدموع لتفريق االعتصام بالقوة مما أســـفر 
عن إصابة 91 شـــخصا بينهم 83 من عناصر 

األمن األردني.

اخلرطوم ـ وكاالت: نفت القوات املســـلحة 
السودانية اشتباكها مع أي جهة بدارفور خالل 

األيام املاضية.
وقال العقيد الصوارمي خالد سعد املتحدث 
الرسمي باســـم القوات املسلحة في تصريح 
لصحيفة »الرأي العام« الســـودانية نشـــرته 
امـــس إنه لم تقع اشـــتباكات مع أي جهة في 

األيام املاضية.
واستنكر الصوارمي ما أعلنته بعثة األمم 
املتحدة عن قيام اجليش بعمليات قصف جوي، 
قائال ان القوات املســـلحة مسؤولة عن حفظ 
األمن واملواطنني في كل أرجاء البالد ولها كامل 
احلق والصالحيات العسكرية مبا فيها القصف 
واملطاردة واالشـــتباك لدحر ومطاردة فلول 
احلركات املسلحة الرافضة للسالم، ومن وصفهم 

باملتفلتني واخلارجني على القانون.
ونفى املتحدث بشدة إقدام اجليش بآلياته 
العديدة التي جتوب دارفور على اســـتهداف 

املدنيني هناك.
وكانت بعثة حفظ الســـالم املشـــتركة في 
دارفور )يوناميد( قد أشـــارت لغارات جوية 
ومعارك بني القوات املســـلحة وحركات مترد 
في منطقة »أمبارو« جنوب دارفور، وقالت في 
بيان أصدرته أمس األول انها لم تستطع معرفة 
عدد الضحايا ولكنهـــا تتوقع حدوث حاالت 
نزوح، وانها أرســـلت فريقا لتقييم األوضاع 

في املنطقة.
وحـــذرت البعثة فـــي ذات البيان من أزمة 
انسانية يعيشها النازحون في معسكر »عطاش« 

مبنطقة جنوب دارفور.

القيادي بحزب األصالة واملعاصرة  قدم 
الوزير السابق املنتدب في وزارة الداخلية 
املغربية فؤاد عالي الهمة استقالته من مهامه 
احلزبية على رأس جلنتي االنتخابات واملتابعة 

للحزب الذي أسسه سنة 2008.
وجـــاءت هذه اخلطـــوةـ  في رأي بعض 
املراقبني ـ بعد ابتعاد عالي الهمة عن اضواء 

املشهد السياسي واحلزبي.
واعتبر بعض السياسيني ان هذه االستقالة 
ستدفع حزب األصالة واملعاصرة نحو احتالل 
موقعه في احلقل السياسي املغربي انطالقا 

من قدراته الذاتية دون اعتبارات أخرى.
وتصف الصحافة املغربية فؤاد عالي الهمة 
بأنه صديق امللك محمد السادس وبأنه من 

املقربني من القصر امللكي.
وطالب املتظاهرون في مسيرات سابقة 
حلركة 20 فبراير برحيل عدة وجوه سياسية 
واقتصادية تتحكم في تسيير شؤون الدولة 
دون أن تتحمل أي مسؤولية رسمية وعلى 

رأسها فؤاد عالي الهمة.
كما نادى املتظاهرون بحل حزب األصالة 
واملعاصرة وإبعاد بعض قيادييه عن دائرة 

القرار.
ويذكر أن أحزابا مغربية وخاصة حزب 
العدالة والتنمية كانت قـــد قالت إن حزب 
األصالة واملعاصرة جاء إلى الساحة السياسية 
املغربية من عمق الســـلطة ليقطع الطريق 

عليها.

اجلزائر ـ يو.بي.آي: كشف قياديان إسالميان 
ســــابقان عن أن الرئيس اجلزائري عبدالعزيز 
بوتفليقة يعتزم اإلفراج عن ســــجناء إسالميني 
متورطني في أعمال »إرهابية« منذ العام 1992 في 
مسعى لتطبيع الوضع املتأزم منذ إلغاء نتائج 
االنتخابات التشريعية في العام 1992 التي فازت 

بها اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ احملظورة.
وذكر بيان صادر عن الهاشــــمي ســــحنوني 
أحد قادة ومؤسســــي اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ 
احملظورة باإلضافة إلى الناشط في احلزب عبد 
الفتاح زراوي أن بوتفليقة قرر باتفاق مع قادة 
اجليش وأجهزة األمن إصدار عفو عن سجناء ما 
وصفوه »باملأساة الوطنية« أي اإلرهاب باستثناء 
»املتشددين املتورطني في املمنوعات الثالثة التي 
ال عفو فيها وهي ارتكاب أعمال القتل اجلماعي أو 
حاالت االغتصاب أو وضع متفجرات في األماكن 
العامة مثلما ينص على ذلك قانون ميثاق السلم 
واملصاحلة الوطنية«. ووصف البيان القرار املرتقب 
صدوره يوم اخلامس من يوليو املقبل املتزامن مع 
احتفاالت الذكرى 49 الستقالل البالد »بالصائب 

والشجاع واملسؤول«.
وأضاف البيان بخصوص القرار »نحن نثمنه 
ونباركه سياسيا ونشيد به عالنية داخليا وخارجيا 
ونصنفــــه ضمن االســــتجابة العاقلة لرئاســــة 
اجلمهورية وقادة املؤسسة العسكرية واألمنية 
ملطالب العقالء واحلكمــــاء من أبناء هذه األمة.. 
وخطوة مسؤولة للخروج من األزمة األمنية في 

بلدنا وقفزة مرحليــــة الجتياز احملنة العصيبة 
ومسح الدموع وتضميد اجلراح«.

في هذا الوقت حــــذرت األمينة العامة حلزب 
العمال اجلزائري املعارض لويزة حنون من سيطرة 
رجال املال واألعمال على احلياة السياســــية في 
اجلزائر من خالل اعتالء املناصب في الدولة كما 
حدث في مصر وتونس قبل الثورتني الشعبيتني 
في البلدين. وأشارت إلى أنه مت جتميع أكثر من 
مليون توقيع في رسالة موجهة للرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقة للمطالبة بانتخابات تشريعية مسبقة 

في إطار اإلصالح الشامل.
وقالت حنون في حديث ملراسل وكالة أنباء 
الشرق األوسط في اجلزائر ان بعض رجال املال 
واألعمال قدموا مطالب لرئيس اجلمهورية بعد 
االنتخابات الرئاسية في 2009 لتنصيب ممثليهم 
في مختلف الهيئات خلدمة مصاحلهم الضيقة.. 
مؤكدة أن حزبها يعمل من أجل الفصل الصريح 

بني رجال األعمال وبني السياسة.
وأضافت أن حزب العمال املعارض يرفض أن 
يكون عضوا في التحالف الرئاسي الذي تأسس 
فــــي 16 فبراير عام 2004 ويضــــم ثالثة أحزاب 
هي: جبهة التحريــــر الوطني والتجمع الوطني 
الدميوقراطي وحركة مجتمع الســــلم وذلك في 
حال انسحاب حزب مجتمع السلم احملسوب على 
األخوان املســــلمني.. الفتة إلــــى أن حزب العمال 
يناضــــل من أجل أن يصبح التمثيل السياســــي 
لغالبية الشعب وعندما يفوضه الشعب سوف 

يحكم على أساس برنامجه.

احللف األطلسي يقصف مركزاً أمنيًا ومقر وزارة مكافحة الفساد في طرابلس

رئيس مؤسسة النفط الليبية ينشق عن القذافي 
والعقيد يؤكد: مستعدون لتنفيذ قرارات مجلس األمن بحذافيرها

عواصم ـ وكاالت: بعد إعالن 
وزير خارجيـــة ايطاليا فرانكو 
فراتيني ان ساعات نظام القذافي 
باتت معدودة، أعلنت قناة اجلزيرة 
الفضائية امس أن شكري غامن 
رئيس مؤسســـة النفط الليبية 
وصل إلى تونس بعد انشقاقه عن 

نظام العقيد معمر القذافي.
وقد نسبت اجلزيرة اخلبر الى 
مسؤول أمني تونسي، دون أن 

تورد املزيد من التفاصيل.
اال ان مسؤول النفط واملالية 
فــــي املعارضــــة الليبيــــة علي 
الترهوني اكد اخلبر في حديث 
لـ »رويتــــرز« خالل زيارته إلى 
الدوحــــة وقال »لقــــد ترك غامن 
منصبه على حد علمي.. هذا ما 
علمناه في األربع والعشــــرين 
ســــاعة املاضية« مضيفا أنه ال 

يعرف مكان غامن.
في هذا الوقت يواصل نظام 
القذافــــي تقــــدمي التنــــازل تلو 

ميدانيا اندلعت النيران فجر 
امس مببنى تابع ألجهزة االمن 
التفتيش  الداخلي ومقر وزارة 
والرقابة الشــــعبية التي تعنى 
مبكافحة الفســــاد في ليبيا بعد 
غارات شنها احللف االطلسي، 
حســــبما افاد مراســــل فرانس 

برس.
ويقــــع املبنيــــان على جادة 
اجلمهورية في حي سكني واداري 
بوسط العاصمة طرابلس على 
مقربــــة من مقر اقامــــة الزعيم 
الليبي معمــــر القذافي في باب 

العزيزية.
وكان قد سمع دوي انفجارين 
في القطاع عند الساعة 1.30 بعد 

منتصف الليل.
من جهتــــه، حتــــدث وزير 
التفتيش والرقابة الشعبية الذي 
كان موجودا في املكان عن سقوط 
جرحى بني موظفي وزارته دون 

ان يحدد عدد املصابني. 

لوكالة األنباء األملانية )د.ب.أ(، 
ان تستغرق املشاورات بشأن 
الى  تشكيل احلكومة أسبوعا 
أسبوعني، موضحا ان احلركتني 
شرعتا في بحث األسماء املرشحة 
لها غير انهما لـــن تعلنا هذه 
األسماء حلني االتفاق رسميا. 
من جهته، قال حســـني الشيخ 
عضو اللجنة املركزية حلركة 
»فتح« ان اجـــواء من التفاؤل 
تسود اجتماعات القاهرة رغم 
إقراره بأن الطريق لتنفيذ جميع 
بنود اتفاق املصاحلة »لن يكون 

مفروشا بالورود«.
وأكد الشيخ، في تصريحات 
إلذاعـــة »صـــوت فلســـطني« 
الرســـمية، سعي حركتي فتح 
وحماس حلل عديد من القضايا 
اإلشكالية العالقة، مبا يضمن 
حماية القضية الفلســـطينية 
واحلفاظ على احلالة الفلسطينية 
متقدمة سياسيا وديبلوماسيا. 
وشدد على احلاجة الفلسطينية 
حلكومة تقوم على شخصيات 
مســـتقلة ذات كفاءات تلتزم 
الفلسطيني  الرئيس  ببرنامج 
محمود عباس وحتافظ وتصون 
املصاحلة الوطنيـــة وحتمي 
فـــي الوقت نفســـه الشـــعب 
الفلسطيني من احلصار اإلقليمي 

والدولي.
وذكر الشيخ ان حركته ترى 
التوافق  في تشـــكيل حكومة 
املقبلة »أولوية مهمة« من أجل 
البدء العملي في تطبيق اتفاق 
إنهاء  املصاحلة والشروع في 
االنقســـام رغم مطالبة حركة 
»حماس« بأن تتم خطوات تنفيذ 

بنود االتفاق بشكل متواز. 

اتفق الطرفان على اســـتكمال 
وضع كل ما يتم بحثه والتوافق 

عليه موضع التنفيذ«.
بدوره قال مصدر فلسطيني 
اتفقتا في  مطلع ان احلركتني 
اجتماع امس األول على ان يتم 
تشكيل حكومة التوافق املقبلة 
الفلسطيني  الرئيس  بإشراف 
محمود عباس ومشاركة جميع 
لقـــاءات تعقد  الفصائـــل في 
داخل األراضي داخل األراضي 
الفلســـطينية. وتوقع املصدر 
الـــذي طلب عدم ذكر اســـمه، 

جميع القضايا التي مت بحثها في 
القاهرة، خاصة ملف احلكومة 
الفلســـطينية ومعاجلـــة آثار 
االنقسام، واتفقتا على البلورة 
النهائية ملا مت التوافق عليه عقب 
تشاورهما مع قيادتي احلركتني 
وباقي الفصائل الفلســـطينية 

داخل الوطن.
وقال بيان مصري رســـمي 
صدر امس عقب اختتام مباحثات 
وفدي فتـــح وحمـــاس مبقر 
املخابرات العامة والتي استمرت 
يومني مبشاركة مصرية »لقد 

عواصمـ  وكاالت: قرر مجلس 
الفلســــــطيني امس  الوزراء 
تأجيـــل االنتخابـــات احمللية 
التي كان مـــن املقرر إجراؤها 
في التاســـع من يوليو املقبل 

الى 22 أكتوبر.
وذكرت وكالة »معا« احمللية 
ان قرار التأجيل اتخذ بناء على 
»توصية للجنـــة االنتخابات 
املركزية وعلى ضوء عدم متكن 
اللجنة من البـــدء باإلجراءات 
الفنية إلجراء االنتخابات احمللية 
في قطاع غزة وتنفيذا لقانون 
االنتخابات احمللية رقم 15 لسنة 
2005 بإجـــراء االنتخابات في 
جميع األراضي الفلســـطينية 
في يوم واحد وفي ظل توقيع 
اتفاق املصاحلة وتوافر األجواء 
املناسبة إلجراء االنتخابات في 
جميع األراضي الفلســـطينية 

وفق القانون«.
وطالـــب املجلـــس جلنـــة 
االنتخابـــات املركزية باتخاذ 
جميع اإلجـــراءات الضرورية 
إلجناح إجراء االنتخابات في 

املوعد احملدد.
في هذا الوقت واصلت حركتا 
فتح وحماس امس اجتماعهما 
بالقاهرة لبحـــث تنفيذ بنود 
الفلسطينية،  اتفاق املصاحلة 
اذ عقـــد الوفدان من احلركتني 
ثانـــي اجتماعاتهما امس على 
ان يتوجها بعـــد ذلك معا الى 
العاصمة الروسية موسكو لعقد 
جلسات »عصف فكري« بحضور 
ممثلني لفصائل فلســـطينية 

أخرى ملدة 4 أيام.
وجنحـــت حركتـــا »فتح« 
و»حمـــاس« في التوافق حول 

ايضا بوقف العنف ضد السكان 
املدنيني على ضوء هذه القرارات. 
واعرب وزير اخلارجية الروسي 
عــــن االعتقاد بعدم وجود »حل 
عسكري لألزمة في ليبيا« قائال 
»ان املهمة األساسية تتمثل في 
حتقيق املصاحلة بني األطراف 

املعنية هناك«.
واضاف الفروف ان من شأن 
اجناز هــــذه املهمــــة »ان يفتح 
الطريق للخطوة القادمة املتمثلة 
في بدء حوار وطني شامل يهدف 

الى بناء ليبيا اجلديدة«.
ولفت الى ان بالده »ال تأخذ 
على عاتقها مهمة الوساطة بني 
طرابلس وبنغازي اال انها تدعم 
اجلهــــود التي يبذلهــــا االحتاد 
االفريقــــي«. واكــــد كذلك على 
اهمية ضمان وصول املساعدات 
املناطق  الى جميع  اإلنســــانية 
الليبية من خــــالل التعاون مع 

الهيئات الدولية املختصة.

اآلخر وآخرها مــــا أعلنه وزير 
اخلارجية الروســــي ســــيرغي 
ان السلطات  الفروف امس من 
الليبية مستعدة لتنفيذ قرارات 
مجلس األمن الدولي ذات الصلة 

بـ »حذافيرها«.
وقال الفروف في تصريح ادلى 
به في ختــــام مباحثات أجراها 
مع وفد برئاسة مبعوث القيادة 
الليبيــــة احمد الشــــريف امس 
»لقد استمعنا الى طرح ايجابي 
يعكس اســــتعداد السلطات في 
ليبيا للتحرك وفق خطة الطريق 
اقترحها االحتاد االفريقي  التي 
قــــرارات مجلس األمن  وتنفيذ 

الدولي ذات الصلة«.
واضاف »ان السلطات الليبية 
تريد في املقابل ان يتخذ الثوار 
خطــــوات مماثلــــة وان تتوقف 
الهجمــــات التي يشــــنها حلف 
شــــمال االطلســــي )ناتو( ضد 
ليبيا« مطالبا السلطات الليبية 

)أ.ف.پ( آثار الدمار الذي حلق مببنى الوكالة الليبية ملكافحة الفساد في طرابلس فجر األمس  رئيس مؤسسة النفط الليبية شكري غامن

القذافي يستخدم »دمى« لتفجير القطع البحرية للناتو
قال مسؤول في وزارة الدفاع 
االميركية لعدد من الصحافيني 
في واشنطن ان القطع البحرية 
لقوات حلف شـــمال االطلسي 
)ناتو( التي تتولى مهام فرض 
احلصار البحري على الساحل 
الليبي عدلت مؤخرا من قواعد 
االشـــتباك بســـبب ما وصفه 
بتكتيك مخـــادع جديد تتبعه 
القـــوات املوالية للعقيد معمر 

القذافي.
وشرح املسؤول الذي طلب 
عدم نشر اســـمه هذا التكتيك 

بقوله »الحظت القوات البحرية 
للحلف ان هناك قوارب بدا ان 
بها اشخاصا فارين من املناطق 
اخلاضعة للقذافي جتوب املناطق 
البحرية املتاخمة للساحل على 
غير هدى. ومـــع االقتراب من 
القـــوارب تبـــني ان بها »دمى 
مانيكانات« من البالستيك مما 
يســـتخدم لعرض املالبس في 
واجهات احملالت التجارية وليس 

اشخاصا حقيقيني«.
وتابع »كان من الضروري 
اتباع اقصى درجات احلذر في 

هذه االحـــوال. وكان ذلك في 
محله. فقد تبني بعد ذلك ان كل 
قارب يحمل طنا من املتفجرات 
وانه اعد كقارب مفخخ بهدف 
ايقاع عدد من قتلى في جنود 
البحرية التابعني للحلف«. وقال 
ان االمر تكرر في حالة اخرى 
حني رصدت رادارات البحرية 
قاربني يقتربان من ساحل مدينة 
مصراتـــة احملاصـــرة من قبل 
قوات القذافي والتي ظلت منذ 
بدء االحداث في ليبيا خاضعة 

لسيطرة الثوار.

واوضـــح ما حـــدث بقوله 
»كان هنـــاك قاربان يقــتربان 
من الســـاحل وحـــني توجهت 
قواربنا لالشـــتباك مع ركاب 
القاربني ووقفهما فر واحد منهما 
عائد الى سواحل طرابلس، اما 
الثاني فقد واصل طريقه. ومع 
فحص الركاب عن بعد اكتــشفنا 
ايضا انهم مانيكانات بالستيكية 
اكتـــشـــفنا وجود  وبعد ذلك 
طن من طراز تي.ان.تي. شديد 
القارب  االنفجـــار على مـــنت 
مهيأ لالنفجار فور ان يعتليه 

جنود احللف«.
وتابع »اعتقد ان القارب االول 
اذي فـــر كان يقطر الثاني في 
اجتاه ميناء مصراته رمبا بهدف 
نسف امليناء. وفي كل االحوال 
فانه يتعـــني اآلن اتباع اقصى 
درجات احلذر عنـــد االقتراب 
من القوارب التي تبدو للوهلة 
االولى وكأنهـــا حتمل الجئني 
مدنيـــني فيما هـــي حتمل في 
احلقيقة اشخاصا من البالستيك 

محشوين باملتفجرات«.
واشنطن ـ أحمد عبداهلل  ٭

تواصل اجتماعات فتح وحماس في القاهرة لتنفيذ بنود املصاحلة

تأجيل االنتخابات احمللية الفلسطينية إلى أكتوبر املقبل

تقرير: أوباما سيدعو تل أبيب إلى االنسحاب حلدود 67
وسيطلب من الفلسطينيني االعتراف بيهودية إسرائيل

واشنطن ـ د.ب.أ: من املتوقع أن يدعو الرئيس األميركي باراك أوباما في خطابه السياسي املرتقب غدا 
إسرائيل إلى االنسحاب إلى حدود عام 1967، كما سيطلب من السلطة الفلسطينية الغاء اخلطوة أحادية 

اجلانب بالتوجه الى االمم املتحدة في سبتمبر سعيا العتراف دولي بدولة فلسطينية.
وذكرت صحيفة »يديعوت آحرونوت« امس انها حصلت على مسودة خطاب أوباما، والتي قد تشهد 

تغييرات بحلول مساء الغد، قبل ساعات من توجه رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو إلى 
واشنطن.

وكشفت املسودة أن أوباما سيدعو الفلسطينيني واالسرائيليني إلى العمل على احياء العملية السلمية 
املتوقفة بني اجلانبني كونها »الوسيلة الوحيدة لتحقيق سالم قابل للحياة«.

وذكرت أن أوباما يعتزم مطالبة السلطة الفلسطينية باالعتراف بإسرائيل على أنها دولة يهودية وأن 
يتخلوا بشكل ال لبس فيه عن »اإلرهاب«.

وأضافت أنه من املرجح أن يشدد الرئيس األميركي على ضرورة أن توقف إسرائيل التوسع االستيطاني 
في الضفة الغربية وان تتجنب اي عمل ميكن أن يوصف بأنه تغيير للوضع القائم على األرض.

وقالت الصحيفة إن خطاب أوباما سيتناول قضية القدس، التي تعتبرها واشنطن عاصمة لكل من 
إسرائيل والدولة الفلسطينية، حيث تقع أحياء القدس الشرقية ذات األغلبية الفلسطينية حتت سيادة 

السلطة الفلسطينية، واألحياء اليهودية حتت السيادة اإلسرائيلية.
ونقلت الصحيفة عن مارك تونر، الناطق باسم اخلارجية األميركية ان البيت األبيض ليس »متشائما« كما 

تردد، مضيفا أن عملية السالم« تواجه حتديات ضخمة«.


