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تونس: احتجاجات على االستفتاء الدستوري 
ومقاطعة واسعة للحوار الوطني

أوروبا حتّذر من تضاؤل فرصة إنقاذ االتفاق النووي 
وخامنئي يتهم «العدو» بتأجيج االحتجاجات

اتهام مساعد لترامب بعرقلة حتقيق 
الكونغرس في اقتحام «الكابيتول»

عواصــم ـ وكاالت: وقعت صدامات أمس 
بني الشــرطة ونحو ١٠٠ متظاهر احتجوا في 
تونس العاصمة على االســتفتاء الدستوري 
الذي يعتزم الرئيس قيس سعّيد تنظيمه في 
يوليــو بعد عام مــن اجراءاته التي تعتبرها 
املعارضــة «انقالبا». وجتمع العشــرات من 
السياســيني من أحزاب التيار الدميوقراطي 
واحلــزب اجلمهوري وحــزب العمال وحزب 
التيار الدميوقراطي وحزب التكتل، قرب مقر 
الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات في منطقة 
البحيرة.  ومنعت الشــرطة املتظاهرين من 
االقتراب من مقر الهيئة التي غّير سعّيد طريقة 
اختيار أعضائها وعّني رئيسها بنفسه، وهو 
إجراء يعتبرون أن هدفه بسط سيطرته على 

املؤسسة.
ورفع بعض املشاركني في االحتجاج الفتات 
كتب عليها «هيئة الرئيس = هيئة التزوير». 
وردد احملتجون «حريات حريات دولة البوليس 

وفاة (انتهت)».
 وقــال زعيم حزب العمــال حمة الهمامي 
في الوقفة «لن نتوقف عن االحتجاجات ولن 
مينعنا قمع البوليس عن االستمرار في ذلك».
 وقال السياســي عصام الشابي القيادي 
في احلزب اجلمهوري «أول خطوة تفكر فيها 
الهيئة املنصبة من النظام، هو أن متنع األحزاب 
وتقمع احلريات ومتنعنا من ممارسة حقنا في 
االحتجاج ضدها، هذا دليل أن تونس دخلت 
مسار تزوير إرادة الناخبني ومناخ ال تتوافر 

فيه احلريات».

يأتي ذلك بالتزامن مع انطالق أولى جلسات 
احلوار الوطني باشراف رئيس الهيئة الوطنية 
من أجل جمهورية جديدة الصادق بلعيد امس.

وأعلن رئيس اللجنة االستشارية للشؤون 
االقتصاديــة واالجتماعية إبراهيم بودربالة، 
توجيه الدعوات إلى عدد من املنظمات الوطنية 
وعلى رأسها االحتاد العام التونسي للشغل 
وإلى األحزاب الداعمة إلجراءات ٢٥ يوليو إلى 
جانب دعوة عدد من الشــخصيات الوطنية 
املســتقلة، للحضور فــي أول اجتماع للجنة 
امس، ومباشــرة احلوار الوطنــي. لكن هذه 
الدعوة قوبلت برفض عدد من األحزاب التي 
ترى أن هذا احلوار «شكلي وأحادي ونتائجه 
معّدة مسبقا»، على غرار حزب «آفاق تونس» 
الذي أعلن عدم مشــاركته، وقال في بيان إن 
«هذا احلوار استشاري، صوري و شكلي يفتقد 

إلى احلّد األدنى من املصداقية والشرعية».
وفــي وقــت ســابق، أعلن االحتــاد العام 
التونســي للشــغل، أكبر املنظمات النقابية 
في تونس وأهمها، رفضه املشاركة في احلوار 
الوطني الذي اقترحه الرئيس قيس سعيد من 
أجل «جمهورية جديدة»، معتبرا أنه «شكلي» 

ويقصي القوى املدنية.
وأعلــن عمداء وعميــدات كليات احلقوق 
والعلوم القانونية التونسية، كذلك، اعتذارهم 
عن املشــاركة في اللجنة التي شكلها سعيد 
لصياغة دستور من أجل «جمهورية جديدة»، 
حفاظا على حياد املؤسســة اجلامعية وعدم 

الزّج بها في املشاريع السياسية.

عواصم ـ وكاالت: أعرب مسؤول العالقات 
اخلارجية في االحتاد األوروبي جوزيب بوريل 
عن اعتقاده بتراجع فرصة إنقاذ االتفاق النووي 

مع إيران.
وفــي أعقاب محادثات مع وزير اخلارجية 
اإليراني حسني أمير عبداللهيان، كتب بوريل 
على تويتر امس أن «إمكانية التوصل إلى اتفاق 
والعودة إلى خطة العمل الشــاملة املشتركة، 

آخذة في التضاؤل».
في الوقت نفســه، أكد بوريل بقوله: «لكن 
اليزال بإمكاننا إجناز األمر من خالل بذل مجهود 
إضافي»، وقال إنه كوسيط على استعداد دائم 
للعمل على التوصل إلى حلول للقضايا األخيرة 

العالقة.
في غضــون ذلك، اتهم املرشــد األعلى في 
ايــران علي خامنئــي من وصفهــم بـ«العدو» 
خصوصــا الواليــات املتحــدة ودول غربية، 
مبحاولة استغالل احتجاجات في مدن إيرانية 

«الستهداف اجلمهورية اإلسالمية».
وقال خامنئي في خطاب متلفز امس «يعول 
العدو على االحتجاجات الشعبية لضرب النظام 
اإلســالمي»، مشــيرا الى أن هذا العدو «يأمل 
في أن يضع الشــعب في مواجهة اجلمهورية 
اإلسالمية من خالل العمل النفسي، والنشاطات 

على االنترنت، واملال، وحتريك املرتزقة».
وتابــع «ســبق لألميركيــني والغربيني أن 
أخطأوا في احلساب بشأن مسائل عدة (...) اليوم 
أيضا يخطئون احلساب اذا اعتقدوا أنهم قادرون 
على وضع األمة اإليرانية في مواجهة اجلمهورية 

اإلســالمية». وأتت تصريحات خامنئي خالل 
خطــاب في الذكرى الثالثــة والثالثني لرحيل 
اخلميني، قائد الثورة ومؤســس اجلمهورية 

بعد االطاحة بنظام الشاه عام ١٩٧٩.
وألقى خامنئي خطابه عند ضريح اخلميني 
بجنوب طهران، في حضور مسؤولني سياسيني 
وعسكريني وحشد من اإليرانيني، وذلك للمرة 
األولــى بعــد توقف لعامــني بســبب جائحة 
كوفيــد-١٩. وشــهدت مناطق عــدة من إيران 
احتجاجات فــي اآلونة األخيــرة، بدأت أوائل 
مايو الفائت مع حتركات رافضة الرتفاع أسعار 
مواد غذائية أساسية مثل زيت الطهو واللحوم 
والبيض، شهدت بعضها مهاجمة متاجر واضرام 

نيران، وفق ما أفادت وسائل إعالم إيرانية.
وشــهد األســبوع األخير من الشهر ذاته، 
انطالق حتركات ليلية في مدن عدة بعد انهيار 

مبنى في مدينة آبادان مبحافظة خوزستان.
وتركزت االحتجاجات الليلية شبه اليومية 
في هذه املدينة، اال أنها شملت أيضا مدنا أخرى 
وسط البالد وغربها، وتخلل بعضها استخدام 
غاز مســيل للدموع وإطالق نار حتذيري في 
الهواء من قبل قوات األمن، وفق وسائل إعالم 

إيرانية.
وتخلل التحركات مظاهر حداد وتضامن مع 
عائالت الضحايا، وهتافات تطالب مبحاسبة 
املســؤولني عن انهيار املبنى واتهامات بفساد 

تسبب باحلادث.
وكــرر خامنئي امس دعوته الى «معاقبة» 

املسؤولني عن احلادث.

واشــنطن ـ وكاالت: اتهــم بيتــر نافــارو 
املستشار االقتصادي السابق واحلليف املقرب 
من دونالد ترامب بـ«عرقلة حتقيق الكونغرس» 
فــي الهجوم على مبنى الكابيتول في ٦ يناير 
٢٠٢١، حسبما أعلنت وزارة العدل األميركية.

واتهم نافارو (٧٢ عاما) ألنه رفض اإلدالء 
بشــهادته أو تقدمي وثائق إلــى جلنة مجلس 
النواب التي حتقق في اقتحام اآلالف من أنصار 
دونالد ترامب مقــر الكونغرس األميركي، في 
محاولــة ملنع التصديق على فــوز جو بايدن 
الرئاسي. وذكرت احملكمة الفيدرالية في واشنطن 
أن املستشار السابق أوقف وسيمثل أمام قاض.

وأكد رئيس التحقيق البرملاني، الدميوقراطي 
بيني طومســون، أن بيتر نافــارو «لم يخف 
دوره في احملاوالت التي هدفت إلى قلب نتائج 
انتخابات ٢٠٢٠، بــل حتدث عن دعم الرئيس 

السابق لهذه املشاريع».
ووفق ما يســمى بلجنــة «٦ يناير»، عمل 
نافــارو أيضــا مع ســتيف بانون املستشــار 
السياســي الســابق لدونالد ترامــب، من أجل 
«تأخير مصادقة الكونغرس» وتغيير نتائج 

االنتخابات.

وكان بانــون أول مســاعد لدونالد ترامب 
يتهم بـ«عرقلة» التحقيق البرملاني.

وتريد جلنة التحقيق التي اســتمعت إلى 
مئات الشهود استكمال عملها قبل االنتخابات 
التشــريعية النصفية في نوفمبر املقبل بأي 
ثمن، فإذا فقد الدميوقراطيون السيطرة على 
مجلس النواب فقد يحل اجلمهوريون اللجنة.

وتخطط اللجنة لعقد جلسات استماع عامة 
ابتداء من األسبوع املقبل.

ويواجه نافارو في حالة إدانته عقوبة السجن 
ملدة تتراوح بني ٣٠ يوما و١٢ شــهرا، وغرامة 

تصل إلى ١٠٠ ألف دوالر.
ورفع نافارو مؤخــرا دعوى قضائية ضد 
جلنة التحقيق أمام محكمة احتادية في واشنطن، 
معتبــرا أن حتقيقهــا غير قانونــي وال متلك 
صالحية الستدعائه، لكن قاضيا وجد مشاكل 
إجرائية في الدعوى وأمر نافارو برفعها مجددا.

ورغم توصيات النواب، فإن وزارة العدل 
لم توجه أي اتهام لكبير موظفي البيت األبيض 
السابق مارك ميدوز، واملستشار السابق املقرب 
من ترامب دان سكافينو، علما أن الرجلني رفضا 

كذلك التعاون مع حتقيق الكونغرس.

جانب من احتجاج على االستفتاء الدستوري في تونس  (أ.ف.پ)

ماكرون يواجه منافسة شديدة من اليسار في االنتخابات التشريعية
باريسـ  أ.ف.پ: قبل حوالى 
أســبوع مــن الــدورة األولى 
مــن االنتخابات التشــريعية 
الفرنسية، يواجه حزب الرئيس 
إميانويــل ماكــرون وحلفاؤه 
الوسطيون منافســة شديدة 
من ائتالف يســاري تتصاعد 

حظوظه.
وفي ظل حملــة انتخابية 
باهتــة ال تثيــر تعبئــة بــني 
الفرنسيني بحسب استطالعات 
الرأي، يخــوض هذا االئتالف 
من األحزاب اليسارية بقيادة 
جان لوك ميالنشــون معركة 
شرسة على أمل أن يصبح قوة 

املعارضة األولى في البلد.
وأشارت استطالعات للرأي 

وأعلــن ميالنشــون امس 
االول عبر إذاعة «فرانس إنفو»: 
«إننا في موقع جيد لالنتصار»، 
وهو يسعى لتحويل االنتخابات 
التشريعية إلى ما يشبه «دورة 
ثالثة» لالنتخابات الرئاسية.

 ٧٠) ميالنشــون  وحــل 
عامــا) في املرتبــة الثالثة في 
االنتخابات الرئاســية في ٢٤ 
أبريل املاضي على رأس اليسار 

الراديكالي الفرنسي.
أما فــي معســكر الغالبية 
الرئاســية، فأعلنــت النائبــة 
أورور بيرجيه أنه يتم النظر 
«بجدية» إلى صعود االئتالف 

اليساري.
من جهته، أكد الوزير املكلف 

ويبقــى بعيدا عــن االندفاعة 
االعتياديــة لغالبية تخوض 

حملة انتخابية.
وعلى الرغم من انتقاله إلى 
بروكســل للمشــاركة في قمة 
أوروبية، ثم إلى غرب فرنسا 
الثالثاء وبعدها إلى مرسيليا 
بجنوب البالد اخلميس، تتهم 
املعارضة الرئيس باملماطلة ال 

بل بـ «اجلمود».
وتصدر هذه االتهامات في 
وقت يعبر الفرنسيون عن قلق 
متزايد في استطالعات الرأي 
إزاء تباطؤ االقتصاد الفرنسي 
وارتفاع أسعار املواد الغذائية 
والطاقة نتيجة الهجوم الروسي 

على أوكرانيا.

العالقات مع البرملان أوليفييه 
فيران أنه إذا لم يكن البرملان 
«متوافقــا مــع البرنامج الذي 
انتخب الرئيس على أساسه، 
فسيشــكل ذلك زعزعة كبرى 
للسياســة فــي بلدنــا مــدى 

السنوات املقبلة».
إال أن استطالعا للرأي أجراه 
معهد BVA أظهــر أن ٣٥٪ من 
الفرنســيني فقــط يريدون أن 
يحصل ماكــرون على غالبية 

في اجلمعية الوطنية.
وبعد شــهر ونصف شهر 
من إعادة انتخابه بفارق مريح 
في ٢٤ أبريل مبواجهة مرشحة 
اليمني املتطرف مارين لوبن، ال 
يحظى ماكرون بأي مهلة سماح 

صــدرت نتائجهــا مؤخرا إلى 
تراجع فــي التأييــد الئتالف 
«معــا!» بزعامــة ماكــرون، 
فأظهرت أنه ســيتصدر فعال 
نتائج االنتخابات التشريعية 
فــي ١٢ و١٣ يونيــو ولكن من 
دون أن يكون واثقا باالحتفاظ 
بالغالبية املطلقة في اجلمعية 
الوطنية املقبلة التي تضم ٢٨٩ 
مقعدا. وأظهــر حتقيق أجراه 
معهدا «إيفوب» و«فيدوسيال» 
أن «معا!» ســيحصل على ٢٥ 
مقعدا إلى ٣١٠ مقاعد مقابل ١٠ 
إلى ٢٠٥ الئتــالف «نوبيس» 
االشــتراكيني  يضــم  الــذي 
والشيوعيني واخلضر وحزب 
ميالنشون «فرنسا املتمردة».

طالئع حجاج اخلارج تصل السعودية ألول مرة منذ ٢٠١٩

كييڤ تضع ٣ شروط للتفاوض مع موسكو 
وتنتقد دعوات ماكرون إلى «عدم إذالل روسيا»

عواصمـ  وكاالت: استقبلت 
اململكة العربية السعودية امس 
طالئع احلجاج اآلتني من خارج 
اململكة، وذلك للمرة االولى منذ 
تفشي وباء «كوفيد-١٩» الذي 
ادى الــى حصر أداء املناســك 
باملقيمــني فيهــا فــي العامني 
املاضيــني، فــي حني تســتعد 
اململكة للسماح ملليون مسلم 
بأداء احلج هذا العام من داخل 
اململكــة وخارجها، كما أعلنت 

في ابريل املاضي.
مــن  حجــاج  ووصــل 
اندونيسيا إلى املدينة املنورة 
امس لزيارة املســجد النبوي 
الشــريف، قبــل أن يتوجهوا 
إلى مكة املكرمة في األســابيع 
القادمة لالستعداد ألداء احلج 

الشهر املقبل.
وقــال وكيــل وزارة احلج 
والعمرة لشؤون الزيارة محمد 
البيجاوي لقناة «االخبارية»: 
«استقبلنا اولى طالئع حجاج 
بيــت اهللا احلــرام لهــذا العام 
من اندونيســيا، وســتتعاقب 
الرحالت من ماليزيا والهند».

وتابع «نســعد باســتقبال 
ضيــوف الرحمــن مــن خارج 
اململكة بعد انقطاع عامني بسبب 
اجلائحة»، مضيفا «نحن سعداء 

وبكامل جهوزيتنا».
وفي اطار استعدادات اململكة 
ملوســم احلج، أطلقــت وزارة 
الداخليــة الســعودية مبادرة 
«طريق مكــة» ضمن مبادرات 
برنامج خدمة ضيوف الرحمن، 
أحــد برامج رؤية الســعودية 
٢٠٣٠، وذلك للعام الرابع على 
التوالي في ٥ دول (باكســتان 
وماليزيا وإندونيسيا واملغرب 

عواصم - وكاالت: وضعت 
أوكرانيا ٣ شروط منها إجبار 
القوات الروسية على التراجع 
إلى أبعد نقطــة ممكنة صوب 
قبــل  األوكرانيــة،  احلــدود 
االنخراط في أي محادثات سالم 
مع موســكو. وأدلى ميخائيلو 
بودوليــاك مستشــار الرئيس 
األوكراني بهــذا التصريح ردا 
على سؤال عن عرض وساطة في 
احملادثات بني كييڤ وموسكو 
من الرئيس الفرنسي إميانويل 

ماكرون إلنهاء احلرب.
وقال بودولياك للتلفزيون 
«إلى أن نتلقى األسلحة بكامل 
الكميــة (املطلوبــة) وإلــى أن 
نعزز مواقعنا، وإلى أن ندفعهم 
(القــوات الروســية) إلى أبعد 
نقطــة ممكنة صــوب احلدود 
األوكرانية لن يكون من املجدي 

إجراء مفاوضات».
املفــاوض األوكراني  وكان 
ديڤيد أراخاميــة قال إن بالده 
ترغب في تعزيز مواقعها على 
األرض مبســاعدة شــحنات 
األسلحة اجلديدة التي تسلمتها 
مــن الغــرب قبــل اســتئناف 

محادثات السالم مع روسيا.
وفي تصريحات للتلفزيون 
الوطنــي أول مــن أمــس، قال 
أراخاميــة «قواتنــا املســلحة 
جاهزة الســتخدام (األســلحة 
اجلديــدة).. ومن ثم أعتقد أنه 
ميكننا بدء جولــة جديدة من 

احملادثات من موقف قوي».
وكان ماكرون دعا للحفاظ 
على نافذة حــوار مع الرئيس 
الروسي ڤالدميير بوتني، وناشد 
الغرب عدم إهانة روسيا ليكون 
بإمكانــه اإلبقاء علــى األبواب 
مفتوحة للتوصل إلى حل عبر 

فــي اململكة، وعنــد وصولهم 
ينتقلون مباشرة إلى حافالت 
إليصالهم إلى مقار إقامتهم في 
مكة املكرمــة واملدينة املنورة 
مبسارات مخصصة، في حني 
تتولى اجلهات اخلدمية إيصال 

أمتعتهم إلى مساكنهم».
يذكــر أن وزارة الداخليــة 
املبــادرة  تنفــذ  الســعودية 
بالتعاون مع وزارات «اخلارجية 
والصحــة واحلــج والعمرة» 
للطيــران  العامــة  والهيئــة 
املدني وهيئة الزكاة والضريبة 
واجلمارك، والهيئة السعودية 
للبيانات والذكاء االصطناعي 

وردا على سؤاله عن إمكان 
زيارته كييڤ على غرار العديد 
من نظرائه األوروبيني، أجاب 

«حاليا ال أستبعد أي شيء».
إلى ذلك، حــذرت أوكرانيا 
من أن الطرق البديلة لتصدير 
احلبوب لن تكون كافية لتجنب 
حدوث أزمة غذاء عاملية، حيث 
تواصل روسيا حصارها ملوانئ 

البالد على البحر األسود.
البنيــة  وزيــر  وقــال 
التحتية األوكراني أولكسندر 
كوبراكــوف فــي تصريحــات 
لصحيفة «فاينانشيال تاميز» 
البديلة  البريطانية إن الطرق 
لتصدير احلبوب من البالد لن 
تكفي لتحل محل موانئ البحر 
األسود التي حتاصرها روسيا، 
محذرا من نقص حاد في الغذاء 
العاملي، وأضاف «لن تغطي كل 
أنشطتنا مما ميكننا القيام به 

العــام «للفئة العمرية أقل من 
٦٥ عاما، مع اشتراط استكمال 
التحصني باجلرعات األساسية 
بلقاحات «كوفيد-١٩» املعتمدة 
في وزارة الصحة السعودية».
واشترطت السلطات على 
احلجاج من خارج اململكة تقدمي 
نتيجة فحص ڤيروس كورونا 
سلبية لعينة أخذت خالل ٧٢ 
ســاعة قبــل موعد املغــادرة، 
وشــددت على ضرورة التزام 
احلجاج اإلجراءات االحترازية 
واتباع التعليمات الوقائية خالل 
أداء مناســكهم «حفاظــا على 

صحتهم وسالمتهم».

العســكريني األوكرانيني على 
اســتخدام مدافــع هاوتزر ملم 
أمريكيــة الصنــع». وأضــاف 
أنــه «نتيجــة  كوناشــينكوف 
لهجــوم صاروخــي، مت تدمير 
نقطة متركز للمرتزقة األجانب 
فــي مقاطعة أوديســا بجنوب 
أوكرانيا، كما مت اســتهداف ٢٧ 
منطقة جتمع للقوات واملعدات 
العســكرية األوكرانية، إضافة 
و٦  للقيــادة،  موقعــني  إلــى 
مستودعات للصواريخ واملدفعية 
والذخيرة والوقود في دونيتسك 

ولوغانسك».
وكانت القــوات االوكرانية 
أكــدت أنهــا أجبــرت القــوات 
الروســية علــى التراجــع في 
سيفيرودونتســك كبرى مدن 
دونباس، حيث تركز موسكو 
هجومهــا على أمل الســيطرة 

الكاملة على هذه املنطقة.
وقالت الرئاسة األوكرانية إن 
قتاال ضاريا كان يدور في وسط 
املدينة أول من أمس، وأوضحت 
أن «الغــزاة الروس يواصلون 
قصــف البنية التحتية املدنية 
واجليش األوكراني في مناطق 
سيفيرودونتسك وبوريفسكي 

وليسيتشانسك».
لكن القوات الروسية ما زالت 
عاجزة عن الســيطرة بالكامل 
على هذه املدينة، بحسب كييڤ.
منطقــة  حاكــم  وأعلــن 
لوغانســك سيرغي غايداي أن 
اجلنــود الــروس أجبروا على 
التراجع، وقال «لم يســتولوا 
عليها بالكامل. كنا نشهد وضعا 
صعبــا بعــد اســتيالئهم على 
حوالــي ٧٠٪ (من املدينة) ومت 
صدهم اآلن بنسبة ٢٠٪» على 

الرغم من كثافة القصف.

(ســدايا)، وبرنامــج خدمــة 
ضيــوف الرحمــن، واملديرية 
العامــة للجــوازات، وشــركة 

«علم».
وبلــغ عدد احلجــاج العام 
٢٠١٩ نحو ٢٫٥ مليون حاج، لكن 
بعد تفشي ڤيروس كورونا في 
٢٠٢٠ سمحت السعودية أللف 
شخص فقط من داخل اململكة 
بأداء الفريضة، قبل أن يتم رفع 
العدد في العام التالي الى ٦٠ ألفا 
ملقحني بالكامل جرى اختيارهم 

بواسطة القرعة.
وحددت وزارة احلج ضوابط 
تنص علــى أن يكون حج هذا 

عبــر موانئ البحر األســود». 
ميدانيا، أعلنت أوكرانيا أمس 
مقتل أربعة متطوعني عسكريني 
أجانب يقاتلون القوات الروسية 
بعدما أثار غزو هذا البلد موجة 

من التضامن في دول العالم.
الدولــي  وأعلــن «الفيلــق 
للدفاع عــن أوكرانيــا»، وهي 
كتيبة رســمية من املتطوعني، 
مصــرع الرجــال األربعة وهم 
من أملانيا وهولندا واســتراليا 
وفرنســا لكن من دون حتديد 

ظروف الوفاة.
وكانت وزارة الدفاع الروسية 
اعلنــت أمــس تدميــر مركــز 
لتدريب اجلنود األوكرانيني في 
مقاطعة سومي بشمال أوكرانيا 
بصواريخ عالية الدقة، وأوضح 
املتحدث باسم الدفاع الروسية 
إيجور كوناشينكوف «أن هذا 
املركز كان يســتخدم لتدريب 

اململكة أطلقت مبادرة «طريق مكة» في ٥ دول الستقبال ضيوف الرحمن

أوكرانيا تُعلن مقتل أربعة متطوعني عسكريني أجانب وتؤكد صّد القوات الروسية في سيفيرودونتسك

أول رحلة حج تصل الى املدينة املنورة قادمة من إندونيسيا  (واس)

(أ.ف.پ) مبان سكنية تضررت من جراء القصف على خاركيف  

وأوضحــت  وبنغالديــش). 
الوزارة، وفقا ملا أوردته وكالة 
األنباء السعودية (واس)، أن 
مبــادرة «طريق مكــة» تهدف 
إلى استقبال ضيوف الرحمن، 
وإنهــاء إجراءاتهم من بلدانهم 
بسهولة ويسر بدءا من إصدار 
التأشــيرة إلكترونيــا وأخــذ 
اخلصائص احليوية، ومرورا 
بإنهــاء إجراءات اجلوازات في 
مطار بلد املغادرة بعد التحقق 
من توافر االشتراطات الصحية.
الــوزارة «كمــا  وأضافــت 
تهدف إلى ترميز وفرز األمتعة 
وفق ترتيبات النقل والســكن 

الديبلوماســية. وهــذا ما اثار 
غضب كييڤ، حيث انتقد وزير 
اخلارجيــة االوكراني دميترو 
كوليبا دعوات الرئيس الفرنسي 
الى «عدم إذالل روسيا»، معتبرا 
أن هذا املوقف يؤدي الى «إذالل 
فرنســا». وكتــب كوليبا على 
تويتر أن «الدعوات الى جتنب 
إذالل روســيا تــؤدي فقط الى 
إذالل فرنسا او أي بلد آخر. ألن 
روســيا هي التي تذل نفسها. 
مــن األفضل أن نركــز جميعا 
على كيفية إعادة روســيا الى 
مكانها. من شأن ذلك أن يجلب 
الســالم وينقذ األرواح». وقال 
ماكرون في مقابلة مع الصحافة 
الفرنسية اإلقليمية نشرت أمس 
«اعتقــد، وقد قلت له ذلك، أنه 
ارتكب خطأ تاريخيا وأساسيا 
بحق شعبه وبحق نفسه وبحق 

التاريخ».


