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ولي العهد السعودي يزور مصر واألردن قبل توجهه إلى تركيا
عواصــم - وكاالت: يزور 
صاحب الســمو امللكي األمير 
محمد بن ســلمان ولي العهد 
نائــب رئيس الــوزراء وزير 
الدفــاع الســعودي بــدءا من 
الغد كال من مصر واألردن في 
جولة إقليمية مصغرة يختتمها 
بتركيا، على مأ أفاد مســؤول 
وديبلوماســي أمــس. وتأتي 
جولة ولي العهد السعودي قبل 
نحو ثالثة أسابيع من زيارة 
الرئيــس األميركي جو بايدن 
للسعودية التي ستضيف قمة 
خليجية - اميركية - اقليمية 

يوم ١٦ يوليو املقبل.
وأكد مسؤول سعودي اطلع 
على التفاصيل لوكالة فرانس 
برس أن جولة األمير محمد بن 
سلمان «ستبدأ غدا في مصر 
ثم األردن وتنتهي في تركيا».
وأشار إلى أنها ستتضمن 

وتوقيع عدد من االتفاقيات» 
في مجال االستثمار والطاقة.

أنه سيعقد لقاء ثنائيا مع ولي 
العهد السعودي، يعقبه اجتماع 
موسع مبشاركة مسؤولني من 
البلدين. وأفاد بأنه سيبحث مع 
األمير محمد بن سلمان سبل 
االرتقاء بالعالقات التركية - 
السعودية إلى مستويات أعلى 

بكثير خالل الفترة املقبلة.
وكان مسؤول تركي رفيع 
املستوى صرح لوكالة فرانس 
برس أنـه سيتم توقيع اتفاقات 

عدة خالل الزيارة.
وزيــارة األميــر محمد بن 
ســلمان لتركيــا مرتقبة منذ 
أشــهر عــدة، وكان الرئيــس 
التركي رجب طيب أردوغان قد 
زار السعودية في نهاية أبريل 
املاضي حيث التقى ولي العهد 
السعودي قبل أن يؤدي مناسك 
العمرة في املسجد احلرام مبكة 

املكرمة.

وهو ما أكده ديبلوماســي 
مقيم في الرياض لفرانس برس 
قائال إن اجلولة «تتضمن مصر 
واألردن... إال إذا حدث تغيير 

في اللحظات األخيرة».
وكان الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان أعلن امس االول، 
أن صاحب السمو امللكي األمير 
محمد بن ســلمان ولي العهد 
نائــب رئيس الــوزراء وزير 
الســعودي، ســوف  الدفــاع 
يقوم بزيارة رسمية ألنـــقرة 
في ٢٢ يونـيو. وقال أردوغان 
للصحافيــني عقب أداء صالة 
اجلمعــة فــي أحــد مســاجد 
اسطنبول «سنســتقبل ولي 
العهد األربعاء املقبل في املجمع 
الرئاســي»، مقر الرئاسة في 
أنقرة إلجراء محادثات «لتعزيز 

العالقات».
ولفت الرئيس التركي إلى 

في جولةلبحث القضايا اإلقليمية والدولية والتعاون الثنائي وتوقيع عدد من االتفاقيات

الرئيس يتسلم مشروع الدستور اجلديد غداً

صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي

القضايا اإلقليمية  «مناقشــة 
الثنائي  والدولية والتعــاون 

عواصم ـ وكاالت: وســط 
حتذيرات من تداعيات الغزو 
الروســي ألوكرانيا وتســببه 
بحدوث مجاعات على مستوى 
العالم، واصلت أوكرانيا القتال 
مع صمود قواتها أمام تصعيد 
الهجوم الروســي على مدينة 
سيفيرودونتسك واملزيد من 
املدن شرق البالد، مع وعد غربي 

جديد مبواصلة الدعم.
وفــي ســاحة القتــال قال 
اجليــش األوكرانــي أمس إن 
سيفيرودونتســك  مدينــة 
يحــاول  التــي  الصناعيــة، 
الهجوم السيطرة الكاملة عليها، 
استمرت في التعرض لقصف 
مدفعــي وصاروخي روســي 

عنيف.
وقالت هيئة األركان العامة 
للقوات املســلحة في حتديث 
يومي «من أجل حتسني وضعها 
التكتيكي، حاولت وحدات العدو 
شــن عمليات هجومية خارج 

املدينة لكنها لم تنجح».
وأكدت الســلطات احمللية 
أن مواقع متعددة في املناطق 
لوغانســك  مــن  الشــرقية 
بولتافــا  وفــي  وخاركيــف 
غربــا  ودنيبروبتروفســك 
تعرضت لقصف خالل الليل.

هذه املدينة اخلاضعة لسيطرة 
األوكرانيني، هدفا ملوسكو ألنها 
تقع علــى الطريق املؤدي إلى 
أوديسا، أكبر ميناء في أوكرانيا.

من جهته، قال رئيس وزراء 
أوكرانيا دينيس شميهال، إن 
إجمالي األضــرار التي حلقت 

بتأييد املفوضية األوروبية ملنح 
أوكرانيا وضع الدولة املرشحة 
لالنضمام إلى االحتاد األوروبي، 
معتبرا أنه «نبأ إيجابي» للبالد.

ومن املتوقع أن مينح زعماء 
االحتاد األوروبي أوكرانيا وضع 
املرشح خالل قمة تعقد نهاية 

أحلقــت األضــرار مبــا ال يقل 
عن ٤٥ مليــون متر مربع من 
املساكن و٦٥٦ مستشفى وأكثر 
من ١٢٠٠ مؤسسة تعليمية وما 
يقرب من ٢٥ ألف كيلومتر من 
الطرق و٣٠٠ جسر و١٢ مطارا.

سياسيا، رحب زيلينسكي 

احلاسم، أرفقت موسكو األقوال 
باألفعــال وقلصــت تدريجيا 
وبكميات كبيرة الغاز املرسل 
إلى أوروبا الغربية التي تعتمد 
علــى هذه الشــحنات إلى حد 
كبير الســيما أملانيا وايطاليا 

والنمسا.
وأعلنت الشــركة املشغلة 
لشبكة الغاز الفرنسية «جي 
ار تي-غــاز» أمس األول، أنها 
لم تعد تتســلم غازا روســيا 
عبر األنابيــب منذ ١٥ يونيو، 
مع «توقف التدفق املادي بني 

فرنسا وأملانيا».
مقــال  أكــد  ذلــك،  الــى 
نشرته صحيفة «الغارديان» 
البريطانية أن العالم ســوف 
إذا  يواجــه خطــر املجاعــة 
استمرت احلرب في أوكرانيا، 
مشيرا إلى حتذير األمم املتحدة 
من أن اســتمرار احلرب هناك 
سيؤدي إلى جحيم على األرض.
وأضاف املقــال الذي كتبه 
الصحافــي فريــد هارتــر أن 
العالم ســوف يواجه موجات 
غير مسبوقة من نقص الغذاء 
مما قــد يثير االضطرابات في 
العديد من دول العالم في ظل 
استمرار احلصار الروسي على 

موانئ البحر األسود.

بالبنيــة التحتيــة بلغت ١٠٤ 
مليارات دوالر. وأضاف خالل 
مؤمتــر قمة البنيــة التحتية 
البريطانية األوكرانية أوردتها 
أنبــاء يوكرينفــورم  وكالــة 
الضربــات  أن  األوكرانيــة 
الروســية قامــت بتدميــر أو 

األســبوع بعــد توصية أمس 
األول من املفوضية األوروبية 
مما يضع كييــڤ في طريقها 
لتحقيــق طمــوح كان ينظــر 
إليــه على أنه بعيد املنال قبل 
الغزو حتى وإن كانت العضوية 
الفعلية قد تستغرق سنوات.
موقــف  علــى  وعــالوة 
املفوضية تلقت كييڤ جرعة 
دعم قوية من بريطانيا، حيث 
شدد رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون أمس على 
ضــرورة مواصلة دعم كييڤ 
وجتنــب «إرهــاق أوكرانيا»، 
وذلــك بعد عودتــه من زيارة 
مفاجئة إلى كييڤ أمس األول، 
وعرض القيام بتدريب القوات 

األوكرانية.
وقال جونسون للصحافيني 
لــدى وصوله إلــى بريطانيا 
«يتقدم الروس ببطء شــديد 
ومن الضروري بالنســبة لنا 
أن نظهر ما نعلم صحته وهو 
أن أوكرانيــا ميكنهــا الفــوز 

وستفوز».
وأضاف «عندما ينال التعب 
من أوكرانيا، من املهم جدا أن 
نظهــر أننــا معها علــى املدى 

الطويل».
األســبوع  هــذا  وخــالل 

موسكو تواصل محاوالت التقدم وغزوها يكّلف أوكرانيا ١٠٤ مليارات دوالر
جونسون العائد من زيارة كييڤ يعد باملزيد من الدعم ويعرض تدريب قواتها

(رويترز) محطة مترو دمرها القصف الروسي في خاركيف أمس 

وقال حاكم املنطقة الشرقية 
من لوغانسك سيرغي غايداي 
عبــر تطبيق تلغــرام، «اآلن، 
املعارك األشــرس تدور قرب 

سيفيرودونيتسك».
القــرى  «فــي  وأضــاف 
املجاورة، املعارك صعبة جدا، 
في توشكيفســكا وزولوتي. 
لكنهــم  التقــدم  يحاولــون 
يفشــلون». وتابع «مدافعونا 
يقاتلــون الــروس فــي كافة 

االجتاهات».
وصرح غايــداي أيضا أن 
ليسيتشانســك وهــي مدينة 
يســيطر عليهــا األوكرانيون 
ويفصلها عن سيفيرودونيتسك 
نهر، تتعرض «لقصف شديد». 
وأكــد أن الــروس «ال ميكنهم 
االقتراب منها ولذلك ال يفعلون 
سوى شن ضربات جوية على 

املدينة».
وحتدث غايداي عن «مزيد 
من الدمــار» في مصنع آزوت 
الكيميائي في سيفيرودونيتسك 
حيث يختبئ ٥٦٨ شخصا بينهم 

٣٨ طفال.
وقد قام الرئيس األوكراني 
فولودميير زيلينسكي، بزيارته 
األولى ملدينــة ميكواليف في 
جنوب البالد أمــس. والتزال 

آالف التونسيني  يتظاهرون رفضًا لالستفتاء على الدستور 
والقضاة ميددون إضرابهم أسبوعًا ثالثًا

تونــس - وكاالت: خــرج 
آالف التونســيني إلى الشارع 
للتعبير عن رفضهم االستفتاء 
على الدستور اجلديد الذي دعا 
إليه الرئيس قيس سعّيد في 
٢٥ يوليو املقبل، متهمني إياه 
«بخطــف الدولــة» والســعي 

لترسيخ حكم فردي.
االحتجــاج احلاشــد الذي 
دعا إليه احلزب الدســتوري 
احلر وتقوده رئيسة احلزب 
عبير موسي، يظهر املعارضة 
املتزايــدة لســعيد حتــى بني 
املؤيدين الســابقني إلجراءاته 

االستثنائية. 
وسار اآلالف من ساحة باب 
الســويقة بالعاصمة باجتاه 
ســاحة القصبــة بالقرب من 

مكتب رئيسة الوزراء.
املتظاهرون األعالم  ورفع 
التونسية ورددوا هتافات من 
بينها «ال استشارة ال استفتاء 
شعب تونس قال ال» و«أوقفوا 
الدســتور» و«نريــد  مهزلــة 
اســتعادة البلــد املخطــوف» 

و«الشعب جاع».
ولم يعترض احلزب املمثل 
في البرملان املنحل واحملسوب 
على املعارضــة، على خطوة 
الرئيس قيس سعيد بإعالنه 
التدابير االســتثنائية في ٢٥ 
يوليو ٢٠٢١ التي حل مبوجبها 
البرملان وبدأ احلكم مبراسيم 
في خطوة وصفها املعارضون 
بأنهــا انقــالب، ولكنه يحتج 
علــى «إقصائه» مــن صياغة 
دستور جديد للبالد ويرفض 
بدعــوى  عليــه  االســتفتاء 
مخالفته للقوانني. كما يعترض 
على عدم الدعوة إلى انتخابات 
مبكرة وفق الدستور.ويعرف 

جديــدة» مبشــاركة بعــض 
اخلبــراء وأحــزاب صغيرة، 
مقصيــا أحزابا رئيســية من 
بينها احلزب الدستوري احلر 

وحزب النهضة.
العــام  وقاطــع االحتــاد 
التونســي للشغل ذو التأثير 
بشــأن  احملادثــات  القــوي 
الدســتور اجلديد، فيما جنح 
االحتاد فــي تنظيم واحد من 
اكبــر االضرابات التي شــلت 
البــالد وقطعتها عــن العالم 

اخلارجي اخلميس املاضي.
ويشــيد أنصار سعيد به 
باعتباره رجال مستقال ونزيها 

وقال الصادق بلعيد أستاذ 
القانــون الســابق الذي عينه 
الرئيس ســعّيد إلعادة كتابة 
«دســتور جديــد جلمهورية 
جديدة»: إن الدستور سيكون 
دميوقراطيا، وإنه سيتضمن 
بابا ألسس النهوض االقتصادي 
في خطوة تعد غير مسبوقة 

في الدساتير.
واعتبر أن هذه اخلطوة تعد 
األولى في الدساتير املقارنة، 
مضيفــا أنه ســيجري وضع 
هــذا الباب اخلاص باملســألة 
االقتصاديــة مباشــرة بعــد 

التوطئة.

يقــف في وجه قــوى النخبة 
التي أدى فســادها إلى إصابة 
تونس بشلل سياسي وركود 

اقتصادي على مدى عقد.
وفي الســياق، أعلن قاض 
تونســي أن القضــاة صوتوا 
باإلجماع أمس على قرار متديد 
إضرابهم لألسبوع الثالث على 
التوالي احتجاجــا على قرار 
الرئيس ســعّيد عزل عشرات 

منهم. 
فــي املقابل، أعلــن رئيس 
جلنة صياغة الدستور اجلديد 
إنه سيسلم مشروع الدستور 
اجلديد للرئيس يوم غد االثنني.

(رويترز) محتجون تونسيون يتظاهرون رفضا لالستفتاء على التعديل الدستوري في العاصمة تونس 

احلزب الدستوري احلر كأحد 
التنظيمات احلزبية املتفرعة 
عن نظام احلكم الســائد قبل 
٢٠١١، وهــو اخلصــم  ثــورة 
اللــدود حلزب حركة النهضة 

اإلسالمية.
ويسعى سعيد إلى صياغة 
دســتور جديد بحيث يتمتع 
رئيــس البالد بســلطة أكبر، 
بينما يعاني االقتصاد املنهك 
أزمة طاحنة وتوشــك املالية 

العامة على اإلفالس.
وعني سعيد أستاذ القانون 
الصــادق بلعيــد لصياغــة 
«دســتور جديــد جلمهورية 

قصف صاروخي إسرائيلي جديد على غزة 
واملقاومة ترّد بالرشاشات الثقيلة

عواصمـ  وكاالت: قصف جيش االحتالل 
اإلســرائيلي أمس عدة مواقع في غزة أدى 
الى حدوث أضرار مادية جسيمة بزعم الرد 
على صاروخ اطلق من القطاع نحو عسقالن، 
وذلك بعد شــهور من الهدوء النســبي في 
املنطقة، فيما أطلقت املقاومة الفلسطينية 
نيران رشاشاتها الثقيلة باجتاه مستوطنة 

نتيف عتسراه.
الرســمية  االنبــاء  وكالــة  وذكــرت 
الفلســطينية (وفا) ان «طائرة اســتطالع 
إسرائيلية قصفت بصاروخ واحد على األقل 
موقعا على طريق صالح الدين وسط قطاع 
غزة ثم قصفته طائرة حربية إســرائيلية 
بأربعة صواريخ ما أدى إلى تدميره واشتعال 

النيران فيه دون وقوع إصابات».
وأضافت ان طائرة حربية إســرائيلية 
اســتهدفت موقع ملكة شرق حي الزيتون 
جنوب شرق مدينة غزة بصاروخني وأحلقت 
فيه دمارا الى جانب تضرر ممتلكات ومنازل 
الفلسطينيني نتيجة قصف مواقع في بلدة 

بيت حانون شمال القطاع.
وقبيــل فجر امــس، أطلقــت صفارات 
اإلنذار في مدينة عســقالن وبلدات أخرى 

على احلدود مع قطاع غزة، لإلنذار بحدوث 
هجــوم صاروخي، قبل حصول الضربات 

اإلسرائيلية.
من جهتها، اعتبرت حركة «حماس» ان 
القصف «هو امتداد للعدوان الذي يستهدف 
كل األرض الفلسطينية في القدس والداخل 
احملتل والضفــة والتي كان آخرها اغتيال 

ثالثة مقاومني من مدينة جنني».
وفي أول رد على الغارات اإلسرائيلية، 
أطلقت املقاومة الفلسطينية نيران رشاشاتها 
الثقيلة جتاه مســتوطنة نتيف عتســراه 

شمال بيت الهيا.
وعلى الفور، حلقت طائرات استطالع 
االحتالل اإلسرائيلي على ارتفاعات منخفضة 

فوق عدد من مواقع املقاومة في القطاع.
من جهة أخرى، يخوض ستة معتقلني 
فلسطينيني في سجون إسرائيل إضرابهم 
املفتوح عن الطعام رفضا العتقالهم االداري.

ونقلت وكالة «وفا» امس عن املتحدث 
اإلعالمــي باســم هيئة شــؤون األســرى 
واحملررين حسن عبدربه قوله إن املضربني 
الســتة يطالبون بإلغــاء االعتقال اإلداري 

واحلجز االنفرادي.

ً إضراب ٦ أسرى عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم إداريا

(أ.ف.پ) دخان كثيف متصاعد جراء القصف اإلسرائيلي على قطاع غزة أمس 

«جولة احلسم» البرملاني اليوم:
أغلبية مطلقة ملاكرون أو «حكومة تعايش»

باريــس - وكاالت: يتوجــه الناخبــون 
الفرنســيون اليــوم الى صناديــق االقتراع 
الختيار نوابهم في مواجهة حاسمة باجلولة 
الثانية من االنتخابات التشريعية بني حزب 
الرئيس الفرنسي اميانويل ماكرون وائتالفه 
(معا) و(االحتاد الشــعبي اجلديد)، فيما بدأ 
امس الناخبون في أقاليم ما وراء البحار وفي 

اخلارج اإلدالء بأصواتهم.
ويعلق الرئيس ماكرون الذي أعيد انتخابه 
لوالية رئاســية ثانية وأنصاره من ائتالف 
(معا) آماال على الفوز باألغلبية املطلقة بعد 
تقدمه في اجلولة األولى على التكتل املنافس. 
ويبدو الوضع أكثر صعوبة بالنسبة ملاكرون 
مما كان عليه قبل خمسة أعوام بعد االختراق 
املفاجئ الذي حققته أحزاب اليسار واليمني 
املتطرف في اجلولة األولى من االنتخابات.

والقرار في أيدي أكثر من ٤٨ مليون ناخب 
مدعوين إلى صناديق االقتراع اليوم.

ويضم ائتالف (معا) حزب الرئيس ماكرون 
(النهضة) وهو (اجلمهورية إلى األمام) سابقا 
وحزب (مــودم) وحركة (آفــاق) اليمينية، 
حيث حصد نسبة ٢٥٫٧٥٪ من األصوات في 

اجلولة األولى.

في املقابل، استطاع تكتل االحتاد الشعبي 
اجلديد بقيــادة جان لوك ميالنشــون الذي 
يضم احزاب: (فرنســا األبيــة) و(اخلضر) 
و(االشــتراكي) و(الشــيوعي الفرنسي)، أن 
يحصد ٢٥٫٦٦٪ من أصوات اجلولة األولى، ومن 
املتوقع ان يحصلوا من ١٧٠ الى ٢٢٠ مقعدا.

ويسعى االحتاد الشعبي اجلديد لفرض 
حكومة تعايــش على رئيس اجلمهورية إذا 

أحرز أغلبية املقاعد في البرملان.
واحتل التجمع الوطني اليميني املتطرف  
بزعامة مارين لوبان املركز الثالث في الدورة 
األولى من االنتخابات التشريعية الفرنسية 
التــي جرت األســبوع املاضــي وراء ائتالف 
الرئيس إميانويل ماكرون وحتالف اليسار، 
وذلــك بحصوله علــى ١٨٫٦٨٪ مــن أصوات 

الناخبني.
وتأتي االنتخابات التشــريعية في وقت 
تشــهد فيــه البــالد ارتفاعــا مقلقا ألســعار 
املســتهلكني وهو احملدد األساسي للتضخم 
الفرنســي كاملواد الغذائية األولية والبنزين 
واملــواد االســتهالكية دون أن تكون حكومة 
فرنســا قادرة على تقليص هذه األسعار أو 

تخفيضها.


