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عشراوي: واشنطن ليس لديها طرح جدي للقضية الفلسطينية

احتجاجات واسعة في تونس ضد الحكومة

القد���س - وكاالت :    قال��ت ع�س��و اللجنة التنفيذية ملنظمة التحري��ر الفل�سطينية، 
حن��ان ع���راوي، اإن االإدارة االأمريكي��ة لي���س لديه��ا ط��رح ج��دي اإزاء الق�سي��ة 
الفل�سطيني��ة، با�ستثناء ما ذكره الرئي�س دونال��د ترامب عن "ال�سفقة الكربى"، من 

دون اأن يذكر ماهيتها ومالحمها، با�ستثناء ق�سايا �سكلية. 
واأ�ساف��ت وفقًا ل�سحيفة "احلياة"، خالل زيارته��ا وا�سنطن: "االإدارة االأمريكية مل 
تتو�س��ل حت��ى االآن جلوهر الق�سي��ة الفل�سطينية"، مو�سحة اأن الزي��ارات التي قام 
به��ا م�سوؤولون اأمريكي��ون للمنطقة هي ا�ستك�سافية، فهم م��ا زالوا يدر�سون امللف، 
ويتحدث��ون فق��ط ع��ن م�سكن��ات، مثل حت�س��ن الظ��روف املعي�سي��ة، خ�سو�سًا من 
الناحي��ة االقت�سادي��ة للفل�سطينين وتخفي��ف معاناتهم اليومي��ة، وخف�س �سقف 
اال�ستيط��ان، لكنه��م مل يتناولوا �سل��ب الق�سية، ومل يتو�سل��وا اإىل �رورة التحرك 
ال�ري��ع الإنهاء االحتالل، بل هناك ت�ريحات متناق�سة ت�سدر من امل�سوؤولن يف 

االإدارة االأمريكية.

تون���س - وكاالت : �سهدت تون�س احتجاج��ات وا�سعة �سملت مناطق خمتلفة من 
البالد للمطالبة بالتنمية وتوفري فر�س عمل للعاطلن.

اإ�راب عام يف تطاوين جنوب تون�س تنديدا بالتهمي�س )فيديو(
واندلع��ت �سعلة االحتجاج��ات اأوال يف والية تطاوين جن��وب البالد بعد اإ�راب 
ع��ام نظمه االأهايل الثالثاء املا�سي، لدفع ال�سلطات يف العا�سمة الإيجاد حلول 
عاجل��ة مل�ساكل الوالية ويف مقدمتها البطال��ة، لتنتقل االحتجاجات بعدها اإىل 

واليات اأخرى من بينها الكاف والقريوان و�سيدي بوزيد والق�رين.
وبالت��وازي دع��ا "االحتاد العام لطلبة تون�س" اإىل اإ�راب عام اليوم اجلمعة يف 
كاف��ة اجلامع��ات التون�سية، احتجاج��ا على ما و�سفه ب� "االعت��داءات الفظيعة" 
الت��ي قال باأن "اأجهزة االأم��ن ارتكبتها بحق طلبة احلقوق يوم الثالثاء املا�سي 

داخل �ساحة الق�سبة" يف العا�سمة.

 

روسيا: نريد تحقيقًا "غير منحاز" في هجوم خان 
شيخون الكيماوي

مو�سك��و - وكاالت : اأك��د وزي��ر اخلارجي��ة الرو�س��ي، �سريغي الف��روف ،ال�سبت، على 
اإ���رار ب��الده على اإجراء حتقي��ق دقيق ومو�سوع��ي وغري منح��از بحادثة الهجوم 

الكيماوي يف خان �سيخون ال�سورية.
وق��ال الف��روف، خالل موؤمتر �سحفي م��ع نظريه القطري حممد بن عب��د الرحمن اآل 
ث��اين، "ن���ر على اإج��راء حتقيق دقي��ق ومو�سوعي وغ��ري منحاز بحادث��ة الهجوم 
الكيماوي، واإر�سال ب�سكل فوري جلنة حتقيق اإىل مكان احلادث واملطار، الذي جرى 

ا�ستهدافه من قبل الواليات املتحدة"، بح�سب وكالتي �سبوتنيك وانرتفاك�س.
وذك��ر الف��روف اأن قطر ورو�سيا اتفقتا عل��ى اأهمية بدء ح��وار �سيا�سي بن احلكومة 
واملعار�س��ة امل�سلحة يف �سوريا، و�رورة وقف اإطالق النار والرتكيز على مكافحة 
االإره��اب. واأ�سار الف��روف اإىل اأن خرباء رو�سيا وتركيا واإي��ران �سيلتقون يف طهران 

حت�سرياً ملحادثات اأ�ستانة.
وم��ن جانبه، ق��ال وزير اخلارجية القط��ري يف املوؤمتر ال�سحف��ي: "اإن الدوحة تريد 
حتقيق��ًا م�ستق��اًل ب�ساأن احل��ادث الكيماوي يف �سوري��ا وحما�سب��ة امل�سوؤولن عنه". 
واأ�ساف اأن قطر تعرب عن دعمها لعملية اأ�ستانة ب�ساأن �سوريا، غري اأن وزير خارجية 
قط��ر اأ�س��ار اإىل اأن هناك خالف��ات يف مواقف بالده ورو�سيا ب�س��اأن االأزمة ال�سورية، 

ولكن من املمكن التغلب عليها.

�س��دد وزيرا اخلارجية الرو�سي �سريغي الفروف 
والقط��ري حمم��د بن عبد الرحم��ن اآل ثاين على 
���رورة التحقي��ق يف كيميائي خ��ان �سيخون 
ملفاو�س��ات  اأ�ستان��ا  حلب��ة  ودع��م  ال�سوري��ة 

ال�سورين يف اإطار الت�سوية.
ويف حدي��ث لل�سحفين عقب مباحثات عقدها 
الوزي��ران يف مو�سك��و الي��وم، ق��ال الف��روف: 
"ن�س��دد عل��ى �رورة التحقي��ق امل�ستقل حتت 
الكيميائي��ة،  اال�سلح��ة  حظ��ر  منظم��ة  رعاي��ة 

املتح��دة  االأمم  يف  املطالب��ة  يف  و�سن�ستم��ر 
بالتحقيق يف احلادث".

واأ�س��اف: "بحثنا م��ع اجلانب القط��ري االأزمة 
ال�سورية واالأو�ساع يف ليبيا واليمن والت�سوية 

ال�رق اأو�سطية".
وتاب��ع: "مما ال �سك فيه اأنن��ا متم�سكون باحلل 
ال�سلم��ي لالأزم��ات الت��ي اأ���رت اإليه��ا. وفيما 
يتعل��ق ب�سوري��ا، يطالب بلدان��ا ب�سمان الوقف 
التام الإط��الق النار بن احلكوم��ة واملعار�سة 
امل�سلحة، وموا�سلة مكافحة تنظيمي "داع�س" 
و"جبه��ة الن���رة" والعمل عل��ى حتقيق احلل 

ال�سيا�س��ي العاج��ل لالأزم��ة ال�سوري��ة ا�ستن��ادا 
اإىل ق��رارات جمل�س االأمن ال��دويل ذات ال�ساأن". 
وا�ستط��رد قائ��ال: "االإ�س��ارات الت��ي تلقيناه��ا 
ب�س��كل مبا�ر م��ن املعار�سة امل�سلح��ة، توؤكد 
ا�ستعداده��ا حل�س��ور اجتماع��ات اأ�ستانا يومي 
ال���3 وال�4 م��ن مايو املقبل، وقط��ر اأعربت عن 
ا�ستعداده��ا لدع��م ه��ذه العملي��ة م�ستفيدة من 
االت�س��االت املتوف��رة لديها، كما اأك��د الزمالء 
االأت��راك لن��ا اأن املعار�س��ة املذك��ورة �س��وف 

ت�سارك يف هذه االجتماعات".
م��ن جهت��ه ق��ال الوزي��ر القط��ري: "بحثنا مع 

اجلان��ب الرو�س��ي االت�س��االت امل�ستم��رة ب��ن 
مو�سكو واأنقرة على حلب��ة اأ�ستانا، واأعربنا عن 
تاأييدن��ا ه��ذه املفاو�س��ات، مبا يخ��دم عملية 

جنيف" للت�سوية يف �سوريا.
واأ�س��اف: "غاي��ة يف االأهمي��ة، اإج��راء حتقي��ق 
م�ستق��ل ومو�سوع��ي للك�سف ع��ن مالب�سات ما 
حدث يف اإدلب وحما�سب��ة املتورطن، وهذا ما 
يحملن��ا على دعم جميع اجلهود التي ت�سب يف 

هذا االجتاه".
وعل��ى �سعي��د العالق��ات ب��ن ب��الده ورو�سيا 
وتباي��ن وجه��ات النظر جتاه االأزم��ة ال�سورية، 

اعترب الوزير القطري اأن اخلالفات حول �سوريا 
غري م�ستع�سية وقابلة للت�سوية.

وتاب��ع: "نتفق مع اجلان��ب الرو�سي على الكثري 
من النقاط الت��ي اأهمها احرتام وحدة االأرا�سي 

ال�سورية ووقف معاناة ال�سعب ال�سوري".
بع���س  وج��ود  حقيق��ة  اأخف��ي  "ال  واأ�س��اف: 
اخلالف��ات ب��ن بالدن��ا ورو�سي��ا ح��ول كيفية 
حتقيق هذه االأهداف امل�سرتكة، اإال اأنني اآمل يف 
اأن نتمكن عرب احلوار البناء من جتاوز اخلالف 
واالنتقال اإىل مرحلة اإح��الل االأمن واال�ستقرار 

يف �سوريا يف اأ�رع وقت ممكن".

   �سج��ل نح��و 1048 �سخ�سًا اأ�سماءه��م ، للرت�سح 
لالنتخاب��ات الرئا�سي��ة االإيراني��ة املقبل��ة، قلي��ل 
منه��م من ه��و مع��روف �سيا�سي��ًا، بح�س��ب وكالة 

االأنباء االإيرانية )اإرنا(.
وكانت وزارة الداخلية االإيرانية فتحت يف احلادي 
ع�ر من ال�سهر اجلاري اأبواب الرت�سح لالنتخابات 
الرئا�سية املقررة يف 19 مايو )اأيار( القادم، على 

اأن تغلق ع�ر اليوم ال�سبت. 
وو�س��ل ع��دد الذي��ن تقدم��وا بطلب��ات تر�سحه��م 

خلو�س االنتخاب��ات الرئا�سية حتى اأم�س اجلمعة، 
اإىل 1048 مر�سحًا، 71 منهم من الن�ساء واأبرزهن 
اأعظ��م طالقاين جنلة اآي��ة اهلل حممود طالقاين، من 

اأبرز قيادات الثورة االإ�سالمية )1979(. 
واأب��رز ال�سخ�سيات التي �سجل��ت اأ�سمائها خلو�س 
ه��ذه االنتخاب��ات، هم��ا الرئي���س االإي��راين حج��ة 
االإ�س��الم ح�س��ن روحاين وحج��ة االإ�س��الم اإبراهيم 

رئي�سي �سادن الرو�سة الر�سوية املقد�سة. 
وياأت��ي عل��ى �سل��م اأه��م املر�سحن كل م��ن ع�سو 
جمل�س ال�س��وري االإ�سالمي ورئي�س منظمة التعبئة 
الطالبي��ة يف اإي��ران عل��ي ر�س��ا زاكاين، والوزي��ر 

االأ�سبق لالت�ساالت والنفط حممد غر�سي، والوزير 
االأ�سب��ق لل�سناع��ة وم�ساع��د الرئي���س االإيراين يف 
حكومة اآية اهلل رف�سنجاين، م�سطفي ها�سمي طبا. 
كما �سجل الرئي�س االإيراين ال�سابق حممود اأحمدي 
جن��اد وم�ساع��ده حمي��د بقائ��ي، ي��وم االأربع��اء، 
طلبهم��ا للرت�سح لالنتخاب��ات الرئا�سي��ة القادمة 

يف اإيران. 
ويعترب ع�س��و املجل���س املركزي حل��زب املوؤتلفة 
االإ�سالم��ي م�سطفي مري�سليم، اأحد اأبرز املر�سحن 
الذي��ن �سجل��وا اأ�سماءه��م يف الي��وم االأول خلو�س 

االنتخابات الرئا�سية.

اأك��دت م�س��ادر اإعالمي��ة �سورية وق��وع تفجري كبري 
يف ح��ي الرا�سدي��ن مبدين��ة حل��ب قرب م��كان جتمع 
اخلارجن من بلدتي كفريا والفوعا، اأ�سفر عن �سقوط 

22 قتيال و48 جريحا.
وذك��رت قن��اة االإخبارية ال�سوري��ة اأن "اإرهابيا كان 
يق��ود �سيارة مفخخة فجر نف�سه يف منطقة الرا�سدين 
- جان��ب الكازي��ه )حمط��ة وق��ود(، م��كان وج��ود 
احلاف��الت الت��ي تق��ل اأهايل بلدت��ي كفري��ا والفوعة 

العالقن هناك".
وكان االآالف م��ن اأه��ايل وم�سلح��ي بل��دات كفري��ا 
والفوع��ا وم�سايا والزبداين خرج��وا اإىل اإدلب وحلب 
مبوج��ب اتفاق "املدن االأربع"، الذي مت التو�سل اإليه 

بن ال�سلطات ال�سورية والف�سائل امل�سلحة.
وين�س االتفاق على دخ��ول حافالت كفريا والفوعة 
اإدل��ب يف وق��ت  اإىل  الزب��داين  اإىل حل��ب وحاف��الت 
متزام��ن. واأفاد ن�سطاء �سوري��ون يف وقت �سابق باأن 
ف�سائ��ل املعار�سة امل�سلحة تعرق��ل ا�ستكمال تنفيذ 
اتفاق البلدات االأرب��ع، اإذ ال تزال حافالت اخلارجن 
من الفوع��ة وكفريا وم�سايا، متوقف��ة عند االأطراف 
الغربي��ة ملدين��ة حل��ب، حيث تنتظ��ر قافل��ة م�سايا 
بدء حتركه��ا نحو حمافظة اإدلب، فيم��ا تنتظر قافلة 

الفوعة وكفريا دخولها اإىل مدينة حلب.

الدوحة وموسكو تدعمان أستانا وتحقيقا موضوعيًا في كيميائي خان شيخون

مسؤولون أفغان: مقتل 90 من مسلحي تنظيم داعش في قصف "أم القنابل" األميركية

عشرات القتلى والجرحى بتفجير 1048 مرشحًا يخوضون االنتخابات الرئاسية اإليرانية
في حلب يستهدف تجمع الخارجين 

من بلدتي كفريا والفوعا
طهران - وكاالت

دمشق - متابعة

الدوحة -وكاالت

كوريا الشمالية تتوعد بالرد "بالمثل" على أي هجوم نووي وتستعرض قوتها العسكرية
ه��ددت كوري��ا ال�سمالي��ة ال�سبت بال��رد باملث��ل على اأي 
هج��وم نووي، حيث قال املتحدث با�س��م النظام الكوري 
ال�سم��ايل "نحن م�ستعدون للرد عل��ى حرب �ساملة بحرب 
�سامل��ة"، كم��ا قامت بيون��غ يان��غ با�ستعرا���س لقوتها 
الع�سكري��ة حي��ث عر�س��ت يف نف���س الي��وم �سواريخه��ا 
البالي�ستية التي تطلق من غوا�سات الأول مرة قبل عر�س 

ع�سكري �سخم يف العا�سمة.
ق��ال الرجل الثاين يف النظ��ام الكوري ال�سمايل ال�سبت اإن 
ب��الده م�ستعدة للرد عل��ى اأي هجوم نووي، يف وقت كان 
الرئي���س االأمرييك��ي دونالد ترام��ب قد اعت��رب موؤخرا اأن 

"كوريا ال�سمالية م�سكلة �ستتم معاجلتها".
وق��ال ت�س��وي ريونغ-ه��اي خ��الل حفل ي�سب��ق العر�س 
الع�سك��ري مبنا�سبة الذكرى ال�سنوي��ة اخلام�سة بعد املئة 
ملي��الد موؤ�س���س كوريا ال�سمالي��ة كيم اإي��ل �سونغ، "نحن 
م�ستع��دون لل��رد على حرب �ساملة بح��رب �ساملة، ونحن 
م�ستعدون للرد عل��ى اأي هجوم نووي بهجوم نووي على 

طريقنا".
وعر�س��ت بيونغ يانغ �سواريخه��ا البالي�ستية التي تطلق 
م��ن غوا�س��ات الأول م��رة يف نف���س الي��وم قب��ل عر���س 

ع�سكري �سخم يف العا�سمة.
وعر���س التلفزيون احلكوم��ي م�ساهد ل�سواريخ من طراز 
بوك��وك �س��وجن 2- البالي�ستية التي تطل��ق من غوا�سات 
على �ساحنات يف انتظار عر�سها اأمام الزعيم كيم جونغ 

اأون.
واحت�سدت وحدات ع�سكرية ال�سبت يف بيونغ يانغ الإظهار 
ق��وة النظام الكوري ال�سمايل الذي يثري برناجمه النووي 
توت��رات دولي��ة مت�ساع��دة. وا�سطفت مئ��ات ال�ساحنات 
املحمل��ة باجلن��ود قب��ل الفج��ر على ط��ول �سف��اف نهر 
تايدون��غ الذي يعرب العا�سمة الكورية ال�سمالية ا�ستعدادا 

لت�سيري موكب عرب املدينة.
ويعتق��د مراقب��ون اأن النظ��ام ال�سيوع��ي ميك��ن اأن ينتهز 
فر�س��ة هذه الذك��رى ال�سنوية، الإطالق �س��اروخ بال�ستي 
اأو اإج��راء جتربة نووية جديدة �ستك��ون ال�ساد�سة. وحتظر 
االأمم املتح��دة عل��ى كوري��ا ال�سمالي��ة اإج��راء مث��ل هذه 

التجارب.

بيونغيانغ-  وكاالت

قال م�سوؤولون �أفغان �إن 
عدد م�سلحي تنظيم د�ع�ش 

�لذين قتلو� يف �نفجار 
قنبلة �أمريكية �سخمة 

�سرقي �أفغان�ستان �رتفع 
�إىل 90 �سخ�سا.

واألق��ى اجلي�س االأمرييكي اخلمي�س القنبلة التي تزن 
9،800 كيل��و غراما من نوع GBU43 على �سبكة 

اأنفاق ي�ستخدمها تنظيم داع�س يف والية ننغرهار.
ودمرت القنبلة خمابئ م�سلحي التنظيم يف اجلبال، 
و�سبك��ة اأنف��اق وكه��وف يختبئ��ون فيه��ا، وت�سبب 
منطق��ة  يف  الله��ب  األ�سن��ة  ارتف��اع  يف  االنفج��ار 

االنفجار.
وق��ال اإ�سماعيل �سين��واري حاكم منطق��ة اأ�سن يف 
والي��ة ننغره��ار "قت��ل 92 على االأقل م��ن م�سلحي 
اهلل  عط��اء  وق��ال  التفج��ري".  يف  داع���س  تنظي��م 

خوغاتياين املتحدث با�س��م والية ننغرهار اإن عدد 
القتلى بلغ 90 قتيال.

وق��ال م�سوؤولون اأفغان يف وق��ت �سابق اإن الق�سف 
االأمريكي اأ�سفر عن مقتل 36 من م�سلحي التنظيم.

واأك��د �سين��واري عل��ى "ع��دم وج��ود �سحاي��ا م��ن 
املدنين اأو الع�سكرين على االإطالق".

وق��ال خ��رباء اأمني��ون اإن التنظي��م بن��ى خمابئ��ه 
بالق��رب م��ن م�ساك��ن املدنين، ولك��ن احلكومة اإن 
اآالف املدني��ن فروا من املنطقة بالفعل يف ال�سهور 

االأخرية من القتال.
واأ�سقط��ت الق��وات االأمريكي��ة القنبل��ة ال�سخكة بعد 
ا�ست��داد القت��ال االأ�سبوع املا�س��ي وواجهت القوات 

الربي��ة املدعومة م��ن الواليات املتح��دة �سعوبات 
يف التقدم يف املنطقة.

وقت��ل جن��دي اأمريكي م��ن القوات اخلا�س��ة ال�سبت 
املا�س��ي يف ننغره��ار اأثن��اء تنفي��ذ عملي��ة �س��د 

التنظيم.
واأع��رب الرئي���س االأفغ��اين اأ���رف غاين ع��ن دعمه 

وتاأييده للتفجري.
ولك��ن بع�س بع�س امل�سوؤول��ن املقربن منه اأدانوا 
ا�ستخ��دام اأفغان�ست��ان كم��ا و�سف��وه باأن��ه منطق��ة 
اختب��ار لالأ�سلحة، و�سد جماعة م�سلحة ت�سيطر على 
منطق��ة �سغرية فقط من االأرا�سي االأفغانية وال تعد 

تهديدا �سخما.

كابول - وكاالت


