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الرئيس الصيني يبحث آفاق االستثمار مع حاكم والية أالسكا

السودان يفرض تأشيرة على المصريين تحت 50 عامًا

ذك��رت وكالة اأ�شو�شيتد بر���س الأمريكية، اأن طائرة الرئي�س ال�شيني �شي جني بينغ 
توقفت، يف األ�شكا، للقاء بيل وولكر حاكم هذه الولية الغنية باملوارد الطبيعية .

ووفق��ا للوكال��ة، طل��ب الزعيم ال�شين��ي ترتيب لقاء ل��ه مع حاكم الولي��ة، عندما 
كان��ت طائرته تتزود بالوقود. ونقلت عن احلاك��م وولكر قوله، لل�شيف ال�شيني: " 
لدينا اإمكانات هائلة  يف النفط والغاز وال�شياحة و�شيد الأ�شماك، وال�شحن اجلوي 
وال�شناع��ات وامل��وارد املعدني��ة". وذكر تقري��ر الوكالة اأنه مت ترتي��ب زيارة ل�شي 

واأفراد عائلته والوفد املرافق اإىل مناطق اجلذب الرئي�شية يف ولية األ�شكا.
يذكر اأن الرئي�س دونالد ترامب ا�شتقبل بحفاوة الرئي�س ال�شيني �شي جني بينغ، يف 
ولي��ة فلوريدا مبنتجع مارالغ��و الفخم الذي ي�شفه باأنه "البيت الأبي�س ال�شتوي" 

يف قمة بداأت اخلمي�س وا�شتمرت يومي  6 و 7 اأبريل/ني�شان اجلاري.
واأم��ل الرئي�س الأمريك��ي يف اأن تف�شي القمة الأوىل مع نظريه ال�شيني اإىل "عالقة 

جيدة جدا" مع بكني، م�شتبدل مبقاربته املناه�شة لل�شني اأخرى ودية.

قالت م�شادر يف مطار القاهرة اإن ال�شودان فر�س، اعتبارا من اجلمعة، تاأ�شريات 
دخ��ول على امل�رصيني الرجال من �ش��ن 18 اإىل 50 عاما يف خطوة اأ�شار ناطق 

�شوداين اإىل اأنها تاأتي يف نطاق املعاملة باملثل
واأ�ش��ارت اإىل اأن مكاتب ���رصكات النقل اجلوي العاملة يف املطار تلقت تعليمات 
م��ن مطار اخلرطوم بالإجراء م��ع حتذير من ترحيل من ل يحملون التاأ�شرية من 

الفئات العمرية املذكورة.
واأف��اد م�ش��در باأن �رصكة "م�رص للط��ريان" بداأت بتطبيق التعليم��ات ال�شودانية 
و�شط غ�شب جتاه الو�شول املفاجئ للتعليمات اجلديدة. واأ�شاف اأن �شفر ع�رصات 
امل�رصيني على رحلة ل�رصكة "م�رص للطريان" ع�رص اجلمعة اإىل اخلرطوم األغي.

وق��ال قريب اهلل اخل���رص، الناطق با�ش��م وزارة اخلارجية ال�شوداني��ة: "التاأ�شرية 
�شتمن��ح )للم�رصي��ني( جمانا..مثل هذا الق��رار منفذ فعليا عل��ى ال�شودانيني عند 

دخول م�رص منذ فرتة من الزمن".

 

بعد دمجه صوت األذان بالموسيقى..

 السجن عام واحد لـ"DJ" أجنبي في تونس 
ق�ش��ت حمكمة تون�شية ب�شج��ن "DJ" اإجنليزي ملدة عام مع النف��اذ العاجل، بعد اأن 
اأق��دم على دمج �ش��وت الأذان مبو�شيقى �شاخبة يف اأحد املاله��ي الليلية يف مدينة 
احلمام��ات من ولية ناب��ل. وحكم بعدم �شم��اع الدعوى بحق وكي��ل امللهى املعني 
باحلادث��ة، الذي مت اإيقافه منذ الأحد الفائت. وقامت ال�شلطات التون�شية باإغالق اأحد 
املاله��ي الليلي��ة يف املدينة ال�شياحية الواقعة �شمال �رصق��ي تون�س، على خلفية بث 

الأذان ممزوجا باملو�شيقى يف حفلة نهاية عطلة الأ�شبوع، واأمرت بفتح حتقيق.
واأظه��ر �رصي��ط فيدي��و، مت تداول��ه يف مواق��ع التوا�ش��ل الجتماع��ي، جمموعات من 
ال�شب��اب يرق�شون على مو�شيقى تخلله��ا الأذان يف ملهى ليلي، خالل �شهرة اأحياها 
اثنان من املو�شيقيني الأوروبيني "دي جي". بدورها، �شجبت وزارة ال�شوؤون الدينية 
التون�شي��ة "هذه الت�رصفات التي مت�س من املقد�ش��ات ومن ال�شعائر". وقالت الوزارة 
يف بيان اإنه: "بعد تداول مقطع فيديو مبواقع التوا�شل الجتماعي حول مزج الأذان 
م��ع اإيقاع مو�شيقي باأحد املاله��ي مبدينة احلمامات، وبعد تاأكي��د اجلهات املعنية 
حل�ش��ول الواقعة، تع��ر وزارة ال�شوؤون الدينية عن �شجبها ملثل هذه الت�رصفات التي 
مت���س من املقّد�شات ومن ال�شعائر، وتعت��ر اأن ال�شتهزاء مب�شاعر التون�شيني وقيمهم 

الدينية اأمر مرفو�س قطعا".

اأعلن��ت حركة املقاومة الإ�شالمي��ة "حما�س"، التي ت�شيطر على قطاع غزة، 
ا�شتعدادها لت�شليم الوزارات حلكومة التوافق الفل�شطيني اإذا التزمت الأخرية 
مب�شوؤولياته��ا جتاه القطاع. وقال فوزي برهوم، الناطق با�شم حما�س، يف 
بي��ان: "حركة حما���س، توؤكد موقفها الوا�شح باأنن��ا جاهزون لت�شليم هذه 
احلكومة كافة القطاعات احلكومية والوزارات، على اأن تلتزم حكومة احلمد 
اهلل بالقي��ام مب�شوؤولياته��ا وواجباتها كافة جتاه غ��زة، وتطبيق كل ما مت 
التف��اق عليه بح�شور القوى الوطنية والإ�شالمية". واأ�شار يف هذا ال�شياق، 
اإىل اتفاق "ال�شاطئ" الذي مت مبوجبه ت�شكيل حكومة التوافق، ومن مهامها 
التح�ش��ري لالنتخاب��ات العامة ومعاجلة ملف موظف��ي حكومة "حما�س"، 

وعدده��م نحو 40 األفا، ومعاجلة ملف الأجه��زة الأمنية. واعتر برهوم اأن 
حكوم��ة احلم��د اهلل :"مل تتخ��ل عن واجباته��ا جتاه اأهل غ��زة املحا�رصين 
فح�شب بل عم��دت اىل افتعال و�شناعة الأزمات ل�شكان القطاع والت�شييق 
عليهم و���رصب مقومات �شمودهم وثباتهم". وتاب��ع: "على هذه احلكومة 
ب��دل التهرب من م�شوؤولياته��ا.. اأن تقوم بكامل مهامه��ا وواجباتها جتاه 
غ��زة واأهله��ا واأل تبقى �شيف��ًا م�شلطا عل��ى رقابهم". واأ�ش��اف: "ما يدخل 
خلزينة هذه احلكومة يناهز 100 مليون دولر �شهريًا من عوائد ال�رصائب 
على الب�شائع التي تدخل اإىل القطاع". من جهته، قال رئي�س الوزراء احلمد 
اهلل، بعد لقائه نظريه التون�شي يو�شف ال�شاهد، يف العا�شمة التون�شية اأم�س 
اجلمعة يف ت�رصيحات بثتها وكالة "وفا" الفل�شطينية الر�شمية اإن "رواتب 

موظفي قطاع غزة الأ�شا�شية مل مت�ّس.

هرني��ك  املعار�ش��ة  زعي��م  فنزوي��ال  منع��ت 
كابريلي���س، م��ن �شغ��ل اأي من�ش��ب �شيا�شي ملدة 
15 عاما يف خطوة قد حتفز الحتجاجات �شد 
احلكومة الي�شارية وتوؤثر على انتخابات رئا�شية 

مزمعة يف 2018.
يف  ملرت��ني  املر�ش��ح  كابريلي���س،  اإىل  وينظ��ر 
لولي��ة  احل��ايل  واحلاك��م  الرئا�ش��ة  انتخاب��ات 
مرياندا، عل��ى اأنه اأف�شل اأم��ل للمعار�شة لهزمية 

الرئي�س نيكول�س مادورو.

اأن مراق��ب  اأم��ر املن��ع اإىل  وت�ش��ري ن�شخ��ة م��ن 
احل�شاب��ات الوطن��ي حرمه من ت��ويل اأي من�شب 
�شيا�شي ب�شبب "خمالفات اإدارية" ت�شمل خمالفة 
قوانني التعاق��د واإدارة غري مالئمة لترعات من 

ال�شفارتني الريطانية والبولندية.
بع��د  للمعار�ش��ة  �رصب��ة  العقوب��ة  وتوج��ه 
احتجاجات مكثف��ة الأ�شبوع املا�شي واتهامات 
مل��ادورو باأن��ه يق��ود الب��الد اإىل الديكتاتوري��ة 

ويقمع املعار�شة.
م��ن جهت��ه، رد كابريلي�س على الإج��راء بخطاب 
جريء لأن�شاره يف �شاح��ة ريا�شية �شغرية يف 

كراكا���س وو�شف الإج��راء باأنه من��اورة يائ�شة 
لديكتاتورية م�شمحلة.

وق��ال، وحوله قادة املعار�ش��ة: "ميكنك اأن تنفذ 
التجريد من الأهلية عندما ل ت�رصق ال�شم�س، هذا 
لي�س كفاح �شخ�س ولي�س كفاح كابريلي�س بل هو 

كفاح �شعب فنزويال".
و�شيثري الق��رار، على الأرجح، غ�ش��ب املعار�شة 
قبي��ل احتجاج مزم��ع، اليوم ال�شب��ت، بعد �شل�شلة 
م��ن امل�شريات الت��ي �شابتها اأعم��ال عنف ب�شبب 
�شيط��رة املحكم��ة العليا على الرمل��ان الأ�شبوع 

املا�شي قبل اأن ترتاجع عن قرارها.

اته��م الرئي�س الإي��راين ح�شن روحاين، الي��وم ال�شبت، 
مب�شاعدت��ه  ترام��ب،  دونال��د  الأمريك��ي  نظ��ريه 

للمجموعات ال�"اإرهابية" يف �شوريا.
وق��ال روح��اين اإن: "ه��ذا ال�شيد )ترام��ب( الذي توىل 
ال�شلطة يف الوليات املتحدة ادعى اأنه يريد مكافحة 
الإره��اب، لك��ن اليوم كل املجموع��ات الإرهابية يف 

�شوريا احتفلت بعد الهجوم الأمريكي".
واأ�ش��اف: "اإذا كان م��ا تقولونه �شحيحا، عن الرغبة 
النتخاب��ات  الإره��اب خ��الل حمل��ة  مكافح��ة  يف 
م�شاع��دة  ه��و  عم��ل  اأول  كان  فلم��اذا  الرئا�شي��ة، 
الإرهابي��ني؟ مل��اذا هاجمت��م اجلي�س ال�ش��وري الذي 

يحارب الإرهابيني؟".
وطل��ب الرئي�س الإي��راين ت�شكيل "جلن��ة م�شتقلة )...( 
الكيميائ��ي  الهج��وم  ح��ول  حماي��دة  دول  بوج��ود 
املزع��وم لأن �شوريا ل متتلك، ح�ش��ب الأمم املتحدة، 
اأ�شلح��ة كيميائي��ة".وراأى اأن��ه يجب على اإي��ران، بعد 
"الع��دوان" الأمريك��ي على �شوري��ا، "ال�شتعداد لكل 
الحتم��الت". وق��ال: "ل نع��رف م��ا يع��ده الق��ادة 

الأمريكيون اجلدد للمنطقة".
وكان به��رام قا�شم��ي، املتح��دث با�ش��م اخلارجي��ة 
الإيراني��ة، اأدان "ب�شدة" ال�رصب��ات الأمريكية، بينما 
اته��م وزي��ر اخلارجية الإي��راين حممد ج��واد ظريف، 
الوليات املتح��دة با�شتخدام "ادعاءات كاذبة" ل�شن 

�رصبة على قاعدة ع�شكرية يف و�شط �شوريا.

ما هو شرط "حماس" لتسليم وزارات غزة إلى حكومة التوافق؟

حركة إيتا االنفصالية في إسبانيا تتخلى عن أسلحتها

روحاني يتهم ترامب فنزويال تمنع زعيم المعارضة من المناصب السياسية لمدة 15 عامًا
بدعم اإلرهابيين!

فنزويال - متابعة

طهران - متابعة

غزة -وكاالت

واشنطن -وكاالت

واشنطن "محبطة" من موقف روسيا وموسكو تتعهد بتقوية الدفاعات السورية 
الولي��ات املتح��دة ا�شتهدفت قاعدة ال�شع��ريات بعد هجوم 
الطائرات ال�شورية على بلدة خان �شيخون. وقالت الوليات 
املتحدة اإنها حمبطة، ولكنها مل تتفاجاأ، من موقف رو�شيا 
ب�ش��اأن �رصب قاعدة جوية يف �شوريا، ي�شتبه يف اأن اأ�شلحة 
كيمياوية كانت به��ا. واأفادت التقارير مبقتل 6 اأ�شخا�س، 
عل��ى الأق��ل، يف ال�رصب��ات ال�شاروخي��ة الأمريكي��ة، التي 

ا�شتهدفت، اجلمعة، قاعدة ال�شعريات اجلوية يف �شوريا.
واتهمت رو�شيا، احلليف الق��وي ل�شوريا، الوليات املتحدة 
بت�شجيع "الإرهابيني" من خالل التدخل الأحادي اجلانب.
وقال وزير اخلارجية الأمريكي، ريك�س تلري�شون، ب�شاأن رد 
الفعل الرو�شي: "اأنا حمبط من الرد، فهو موؤ�رص على دعمهم 
امل�شتم��ر لنظ��ام الأ�ش��د، والأه��م م��ن ذل��ك دعمه��م لنظام 

يقرتف مثل هذه الهجمات الب�شعة على �شعبه".
واأ�ش��اف اأن الأم��ر "حمب��ط جدا، ولكن��ه، لالأ�ش��ف، مل يكن 
مفاجئا على الإط��الق". وح�شب هيئة ال�شحة يف حمافظة 
اإدل��ب، فاإن 89 �شخ�شا، بينهم 33 طفال، و18 امراأة، قتلوا 
يف الهج��وم ال��ذي يعتق��د اأن��ه ا�شته��دف، بغ��از الأع�شاب، 
بل��دة خ��ان �شيخون، الت��ي ت�شيطر عليه��ا املعار�شة.ولكن 
احلكوم��ة ال�شورية نفت ا�شتخدام غ��از الأع�شاب. وتعهدت 
رو�شي��ا بتعزيز الدفاعات ال�شوري��ة امل�شادة للطائرات بعد 
اأن ق�شفت الولي��ات املتحدة بال�شواريخ قاعدة ال�شعريات 
ق��رب حم�س ما اأدى اإىل تدمريه��ا، بح�شب تقارير. وكانت 
الوليات املتح��دة اأعلنت اأنها اأطلق��ت �شواريخ كروز على 
القاعدة اجلوية ال�شورية ردا على هجوم ُيعتقد اأنه كيمياوي 
ا�شتهدف بلدة خان �شيخون يف حمافظة اإدلب �شمال غربي 
�شوري��ا يوم الثالث��اء واأ�شفر ع��ن مقتل ع���رصات املدنيني. 
ون��ددت رو�شي��ا، التي تدعم حكوم��ة الرئي�س ب�ش��ار الأ�شد، 
بال�رصب��ة اجلوية الأمريكية. واأعلن��ت مو�شكو تعليق اتفاق 
مع القوات الأمريكية يهدف اإىل تاليف احلوادث اجلوية يف 
الأجواء ال�شورية.وهذا هواأول عمل ع�شكري اأمريكي مبا�رص 
�ش��د احلكومة ال�شورية واأ�شفر بح�شب تقارير عن مقتل �شتة 
اأ�شخا���س عل��ى الأقل. ولقي نحو 80 مدني��ا حتفهم بينهم 
العدي��د م��ن الأطفال يف الهج��وم الذي وق��ع يف بلدة خان 
�شيخون باإدل��ب وُيعتقد باأنه ُنفذ با�شتخ��دام غاز اأع�شاب. 

ونفت احلكومة ال�شورية ا�شتخدام غاز الأع�شاب.

واشنطن - متابعة

�أعلنت حركة �إيتا 
�لنف�سالية �لإ�سبانية �أنها 
�ستتخلى عن �أ�سلحتها غد� 

�ل�سبت، وذلك يف قر�ر 
�أحادي �جلانب، لكنها 

حذرت من �أن �أعد�ءها قد 
يعرقلون تلك �لعملية.

ج��اء ذلك الإعالن يف خط��اب للحركة ح�شلت بي بي 
�ش��ي على ن�شخة منه، ما اأك��د تقارير �شابقة عن خطط 

احلركة لإلقاء �شالحها.
وقت��ل م�شلح��و حرك��ة اإيت��ا اأك��ر م��ن 800 �شخ�س، 
واأ�شاب��وا اآلف��ا اآخرين خ��الل اأربعة عق��ود من العمل 

امل�شلح بهدف ا�شتقالل اإقليم البا�شك عن اإ�شبانيا.
وكان��ت اإيتا قد اأعلنت وقفا لإطالق النار عام 2011، 

لكنها مل تتخل عن �شالحها.
وترف���س احلكوم��ة الإ�شباني��ة التفاو�س م��ع احلركة 
امل�شلح��ة. ويق��ول خط��اب احلرك��ة، املوق��ع بتاري��خ 
ال�شاب��ع م��ن اأبري��ل/ ني�ش��ان اجل��اري: "بع��د التخلي 
ع��ن كل اأ�شلحته��ا اإىل ممثل��ي املجتمع امل��دين لإقليم 

البا�شك، فاإن اإيتا الآن حركة غري م�شلحة".
لك��ن احلركة حذرت يف خطابها م��ن اأن "عملية اإلقاء 
ال�ش��الح مل تكتم��ل بع��د، ويوم اإلق��اء ال�ش��الح هو غدا 

ال�شبت".
واأ�ش��اف اخلطاب: "نحذر م��ن اأن عملية اإلقاء ال�شالح 
ل ت��زال عر�ش��ة لال�شتهداف من جان��ب اأعداء ال�شالم. 
ال�شم��ان احلقيق��ي الوحي��د لنجاح العملي��ة هو اآلف 
الأ�شخا���س الذي��ن �شيحت�شدون غ��دا يف مدينة بايون 

)جنوب غربي فرن�شا( لتاأييد عملية اإلقاء ال�شالح".
وخ��الل ال�شنوات الأخرية، و�شع��ت ال�رصطة الفرن�شية 
والإ�شباني��ة حرك��ة اإيت��ا حت��ت �شغ��ط ق��وي، واألقت 
القب���س على مئات امل�شلحني، مب��ن فيهم �شخ�شيات 

قيادية، و�شادرت كميات كبرية من اأ�شلحة احلركة.
وم��ن املتوقع اأن تك��ون مدينة باي��ون، وهي تقع يف 
منطق��ة البا�ش��ك الفرن�شي��ة، حمور عملي��ة التخلي عن 

ال�شالح ال�شبت.
وتتوق��ع و�شائ��ل الإع��الم الإ�شباني��ة اأن حرك��ة اإيت��ا 
مل يع��د لديه��ا الكث��ري م��ن الأ�شلح��ة، بع��د العديد من 

العملي��ات الأمني��ة الناجحة �شده��ا. وقالت �شحيفة 
 Bizi لومون��د الفرن�شي��ة ال�شه��ر املا�ش��ي اإن منظمة
بي��زي البيئي��ة، واملوؤي��دة ل�شتق��الل اإقلي��م البا�ش��ك، 
اأعطيت امل�شوؤولية عن عملية اإلقاء ال�شالح، وذلك نقال 

عن نا�شط باملنظمة.
وق��ال وزير الداخلية الإ�شباين، خ��وان اإغناثيو ثويدو، 
اإن حرك��ة اإيتا لن حت�شل على اأي �شيء مقابل تخليها 
ع��ن ال�ش��الح. وعل��ق الوزي��ر الإ�شب��اين عل��ى تقري��ر 
�شحيف��ة لوموند قائ��ال: "ما يجب عل��ى اإيتا فعله هو 
اأن حتل نف�شها وتختفي". واأ�ش�شت حركة اإيتا قبل نحو 
خم�ش��ني عاما، يف عه��د الديكتات��ور الإ�شباين الراحل 
فرانثي�شكو فرانكو، ونفذت اأول عملية قتل معروفة لها 
ع��ام 1968، حينما ا�شتهدفت قائ��د ال�رصطة ال�رصية، 

ميليت��ون مانزانا���س، الذي قت��ل باإط��الق الر�شا�س 
علي��ه يف مدين��ة �ش��ان �شيبا�شتي��ان باإقلي��م البا�ش��ك 
الإ�شب��اين.  ويف ع��ام 2014، قالت جلنة حتقق دولية 
ت�ش��م مفت�شني دولي��ني اإن اإيتا و�شع��ت جانبا بع�س 
اأ�شلحتها، لكن احلكوم��ة الإ�شبانية نفت ذلك وو�شفت 

اخلطوة ب�"امل�رصحية".
وتقول �شحيفة البايي�س الإ�شبانية اإن اللحظة املهمة، 
اإذا م�ش��ت اإيت��ا يف عملي��ة ن��زع �شالحه��ا، �شتك��ون 
عندم��ا تخر جلن��ة التحق��ق الدولي��ة فرن�ش��ا مبواقع 
خم��ازن اأ�شلحة اإيتا. ويقود جلن��ة التحقق الدولية رام 
مانيكالينغ��ام. وتق��ول حكوم��ة اإقليم البا�ش��ك، التي 
تتمتع بدرجة كبرية من احلكم الذاتي مبوجب القانون 

الإ�شباين، اإن هذه املواقع �شتبقى �رصية.


