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بيل كلينتون يكتب رواية حول البيت األبيض

ليبيا أصبحت "سوقًا لالتجار بالبشر"

 

اصطدام قطعة حربية أميركية بسفينة 
صيد كورية جنوبية

ا�سطدمت قطعة بحرية حربية اأمريكية اأثناء مناورات تدريبية م�سرتكة، ب�سفينة 
�سي��د كورية جنوبية يوم الثالثاء يف بحر اليابان، ح�سبما ذكرت وكالة يونهاب 

الكورية اجلنوبية.
وب��داأت يف بح��ر اليابان من��اورات اأمريكية-كوري��ة جنوبي��ة  مب�ساركة حاملة 

الطائرات كارل وين�سون التي عربت البحر قبل 10 اأيام.
و ق��ال التلفزيون الياباين اإن دخول حاملة الطائرات الأمريكية "كارل وين�سون" 
وجمموع��ة �سف��ن مرافقة لها بحر الياب��ان عرب امل�سيق الك��وري تزامن مع ف�سل 

جتربة بيونغ يانغ ال�ساروخية اليوم.
ومل تك�س��ف الق��وات البحري��ة الكورية اجلنوبي��ة والأمريكية عن اجل��دول الزمني 
للمن��اورات، غري اأنه من املتوقع اأن ت�ستم��ر التدريبات امل�سرتكة حتى نهاية هذا 
الأ�سب��وع . ويرجح اخلرباء اأن ت�سم��ل اأهداف املناورات ت�سديد اخلناق على كوريا 
ال�سمالي��ة وحت�سني اأداء احللفاء يف الك�سف عن اإط��الق �سواريخ بالي�ستية عابرة 
للق��ارات من قبل العدو املفرت���ض، ومراقبة م�سار حتليقه��ا واعرتا�سها.  وي�سار 
اإىل اأن املن��اورات البحرية التي جتريها الولي��ات املتحدة  يف الوقت الراهن مع 
كوري��ا اجلنوبية على خلفية التوتر القائم مع كوريا ال�سمالية لقت انتقادات من 

ال�سني ودول اإقليمية اأخرى على اعتبار اأنها توؤجج التوتر يف املنطقة.

اأعلن��ت دار ن�رش يف الولي��ات املتحدة اأن الرئي�ض الأمريك��ي ال�سابق بيل كلينتون 
يعت��زم ن�رش رواية ع��ن البيت الأبي�ض. ويكت��ب كلينتون روايت��ه الأوىل، "الرئي�ض 
مفق��ود" ) The President is Missing(، بال�سرتاك مع جيم�ض باتر�سون، 

الذي األف بع�ض الكتب الأكرث مبيعا على م�ستوى العامل.
وقال��ت دار الن���رش اإن الرواية �س��وف "حتتوي على تفا�سي��ل ل ميكن لأي �سخ�ض 
�سوى الرئي�ض الأمريكي معرفتها." وتن�رش الرواية الأوىل لبيل كلينتون دار األفريد 

اأيه نوبف اآند ها�سيت للن�رش يف يونيو/حزيران 2018. ،
وق��ال كلينت��ون: "العم��ل على كت��اب يحكي كي��ف يك��ون الرجل رئي�س��ا، وكتابة 
التفا�سي��ل التي اأعرفها ع��ن هذه الوظيفة، وعن كيفية عم��ل الإدارة يف وا�سنطن، 
كان اأم��را ممتعا." واأ�ساف: "كان العمل مع جيم رائعا، لقد كنت اأحد معجبيه منذ 
وق��ت طويل. " ومل تن���رش تفا�سيل عن الرواية حتى الآن، لكن كلينتون وباتر�سون 

اأعلنا عزمهما تنظيم جولة يف الوليات املتحدة للرتويج لها.
واأل��ف جيم�ض باتر�سيون 130 كتابا. ولي�س��ت هذه هي املرة الأوىل التي يخو�ض 
فيها كلينتون جتربة الكتابة، اإذ األف اأكرث من كتاب، لكنها املرة الأوىل التي يوؤلف 

فيها رواية.

ح��ذرت املدعي��ة العامة باملحكم��ة اجلنائية الدولي��ة، فاتو بن�سودا، م��ن اأن ليبيا 
اأ�سبح��ت �سوق��ا لالجتار بالب���رش. وقال��ت بن�سودا اأم��ام جمل�ض الأمن ال��دويل اإن 
فريقه��ا جمع اأدلة ب�س��اأن جرائم حمتملة ارتكبت �سد مهاجري��ن يف ليبيا. وتنظر 

املحكمة اجلنائية الدولية يف اإمكانية فتح حتقيق يف هذه اجلرائم.
واأ�ساف��ت اأن "الآلف من املهاجرين حمتجزون يف �سجون يف جميع اأنحاء ليبيا 
حي��ث ترتكب بحقهم جرائم قتل واغت�ساب وتعذيب ُيزعم اأنها اأ�سبحت ممار�سات 
معت��ادة يف اأماكن الحتج��از". واأعربت بن�سودا، التي تتوىل من�سب املدعي العام 
للمحكم��ة من��ذ 2012، ع��ن �سدمتها اإزاء رواي��ات ت�سري اإىل اأن ليبي��ا حتولت اإىل 

�سوق لالإجتار يف الب�رش.

اأك��د البي��ت الأبي���ض اأن الرئي���ض الأمريك��ي ال�سابق 
ب��اراك اأوباما ح��ذر دونال��د ترامب، حينم��ا انتخب 
رئي�س��ا للولي��ات املتح��دة، من تعي��ني مايكل فلني 

م�ست�سارا لالأمن القومي.
وق��ال م�سوؤولون �سابقون يف اإدارة اأوباما اإن الأخري 
ح��ذر ترام��ب من تعي��ني فلني يف لق��اء جمعهما يف 
املكت��ب البي�س��اوي بع��د اأق��ل م��ن 48 �ساع��ة م��ن 

انتخابه.
وبح�س��ب ما ذك��ر يف جل�س��ة ا�ستم��اع عقدتها جلنة 

مبجل���ض ال�سي��وخ الثن��ني، ف��اإن الت�س��الت الت��ي 
اأجراه��ا فلني م��ع مبع��وث لرو�سيا جعلت��ه عر�سته 

لالبتزاز من جانب مو�سكو.
واأقيل م�ست�سار الأمن القومي من من�سبه يف فرباير/

�سباط ب�سبب ت�سرته على طبيعة هذه الت�سالت.
و�سلل فلني، وهو جرنال متقاعد، اإدارة ترامب ب�ساأن 
مناق�ست��ه العقوب��ات الأمريكية مع ال�سف��ري الرو�سي 
�سريغ��ي كي�سلي��اك قبي��ل مرا�س��م تن�سي��ب ترام��ب 

الر�سمية.
واأكد �سون �سباي���رش، املتحدث با�سم البيت الأبي�ض، 
لل�سحافي��ني الثنني، �سحة ما يتداول ب�ساأن حتذير 

اأوباما من تعيني فلني، قائاًل "مل يكن مرحبا به".
واأ�س��اف �سباي���رش اأن ذل��ك مل يكن مفاجئ��ا، "اإذ اأن 
اجل��رنال فل��ني عم��ل ل�سال��ح اأوبام��ا وكان منتقدا 
لذع��ا لع��دم وج��ود ا�سرتاتيجي��ة لديه �س��د تنظيم 
الدولة الإ�سالمية ومواجهة التهديدات التي تواجهها 
الولي��ات املتحدة".وط��ردت اإدارة اأوبام��ا فلني من  
من�سب��ه كرئي�ض لوكالة ال�ستخب��ارات الدفاعية يف 
ع��ام 2014، ب�سبب م�ساكل تتعل��ق يف �سوء الإدارة 

وتقلبات مزاجه احلاد.
وج��اء حتذي��ر اأوبام��ا قب��ل الك�س��ف ع��ن ات�سالته 
الهاتفي��ة بال�سف��ري الرو�س��ي ، بح�س��ب ت�رشيح��ات 

م�س��وؤول �ساب��ق يف اإدارة اأوبام��ا ل�سبك��ة اإن بي �سي 
ني��وز. وق��ال فل��ني يف ر�سال��ة ا�ستقالت��ه، اإن��ه قدم 
"ايجازا مبعلومات غري كاملة من دون ق�سد لنائب 
الرئي�ض املنتخب واآخرين ب�ساأن ات�سالتي الهاتفية 

مع ال�سفري الرو�سي".
وكان فل��ني م��ن موؤي��دي ترام��ب املتحم�س��ني ابان 
حملت��ه النتخابي��ة، واأ�سب��ح حليفا مقرب��ا لكل من 
الرئي���ض وال�سخ���ض امل�س��وؤول ع��ن ر�س��م �سيا�ساته 

ال�سرتاتيجية، �ستيف بانون.
وح��ث فل��ني الإدارة المريكي��ة على اتخ��اذ �سيا�سة 

مت�سددة �سارمة �سد اإيران وناعمة مع رو�سيا.

اأف��ادت م�سادر غربية تق��وم مبتابعة حتركات الطريان 
احلربي ب��اأن طائرتني اأمريكي��ة و�سويدية قامتا مبهام 
الغربي��ة  الرو�سي��ة  ا�ستطالعي��ة بالق��رب م��ن احل��دود 

الثالثاء 9 مايو.
وبح�س��ب هذه امل�س��ادر فاإن طائرة ا�ستط��الع اأمريكية 
من ط��راز "RC-135W" حتمل الرق��م 62-4139 
ورم��ز التعري��ف "FEVER51"، اأقلع��ت م��ن قاع��دة 
ميلدنه��ول اجلوي��ة الربيطاني��ة واقرتب��ت م��ن ح��دود 

مقاطعة كالينينغراد الرو�سية.

واأو�سح��ت امل�س��ادر اأن ه��ذه الطائ��رة، عندم��ا قام��ت 
بالتحليق يف املجال اجلوي البولندي على ارتفاع نحو 
9 اآلف مرت كانت خالل 3 �ساعات تنفذ مهمة ا�ستطالع 
ل�سلك��ي لالأرا�س��ي الرو�سي��ة، حيث اقرتب��ت يف بع�ض 
الأحيان من حدود رو�سيا على بعد 80-70 كيلومرتا.

وبالتزام��ن م��ع ذلك اقرتب��ت طائرة ا�ستط��الع �سويدية 
م��ن طراز "Gulfstream 4" حتمل الرقم 102002 
ورم��ز التعري��ف "SVF622" م��ن احل��دود الرو�سي��ة 
البحرية يف بحر البلطيق، حيث نفذت مهمة ا�ستطالعية 
على طول �سواحل مقاطعة كالينينغراد على ارتفاع 13 

األف مرت فوق املياه الدولية يف بحر البلطيق.

ي�س��ار اإىل اأن طائرة ا�ستطالع اأمريكي��ة اأخرى من طراز 
"Poseidon P-8A " حتمل رقم 168440، اأقلعت 
ي��وم 8 ماي��و من قاع��دة �سيغونيال الواقع��ة يف �سقلية 
ونف��ذت مهمة ا�ستطالعية بالقرب من �سبه جزيرة القرم 
الرو�سي��ة. من اجلدير بالذكر اأن طائرات حربية اأمريكية 
و�سويدي��ة وطائرات تابعة لدول حل��ف الناتو زادت يف 
الآون��ة الأخرية م��ن ع��دد الطلع��ات ال�ستطالعية قرب 
ح��دود رو�سيا الغربي��ة يف بحر البلطي��ق، وبالقرب من 
الق��رم، ويف مناط��ق حت��ركات �سفن حربي��ة رو�سية يف 
البح��ر املتو�س��ط، وبالقرب م��ن قواعد ع�سكري��ة رو�سية 

يف �سوريا.

ُحكم على الرج��ل الذي اأن�ساأ ما ُيعتقد باأنه اأكرب موقع 
يف الع��امل للتعام��ل مع ال�س��ور املتعلق��ة بانتهاكات 
الأطف��ال بثالث��ني عام��ا �سجنا.واأن�ساأ �ستيف��ن ت�سايز 

موقع باليبان يف اأوائل عام 2014.
وو�س��ل عدد م�ستخدم��ي املوقع عند اإغالق��ه اإىل اأكرث 
من 150 األف م�ستخدم، ون�رش اأكرث من 50 األف �سورة 
ومقط��ع فيدي��و. وق��ال مكت��ب التحقيق��ات الفيدرايل 
الأمريك��ي )اإف ب��ي اآي( اإن اإزال��ة موق��ع باليبان من 
عل��ى �سبكة النرتن��ت اأدى اإىل التعرف على هوية نحو 

اإنقاذهم. اأو  300 طفل تعر�سوا لالنتهاكات 
وخ�س��ع ت�سايز للمراقب��ة يف اأعقاب ك�سفه باخلطاأ عن 
عن��وان بروتوكول الإنرتنت للخ��ادم )ال�سريفري( الذي 

ي�ست�سيف موقع باليبان.
واكت�سف��ت �رشطة اأجنبي��ة كانت تراق��ب ت�سايز اخلطاأ 
ال��ذي وقع فيه ومت مترير هذه املعلومات اإىل "اإف بي 
اآي" لأن اخل��ادم الذي ا�ستخدم��ه ت�سايز كان موجودا 
يف الولي��ات املتح��دة. ويف فرباير/�سب��اط 2015، 
داه��م حمققو "اإف بي اآي" مقر �رشكة يف ولية نورث 
كارولين��ا كان لديها اخل��ادم الذي ي�ستخدمه باليبان 
و�س��ادروا الكمبيوتر.واأتاح��ت ه��ذه العملي��ة الأمنية  

تعقب ت�سايز والعاملني يف موقع باليبان.

البيت األبيض: أوباما حذر ترامب من تعيين مايكل فلين مستشارًا لألمن القومي

إسرائيل تنشر فيديو تقول إنه يظهر البرغوثي الذي يقود إضرابًا عن الطعام "يأكل في زنزانته"

حكم بالسجن 30 عامًا تزايد العمليات االستطالعية الغربية قرب الحدود الروسية
لمؤسس أكبر موقع عالمي 

لالنتهاكات الجنسية لألطفال
موسكو - وكاالت

واشنطن - متابعة

واشنطن -وكاالت

جولة جديدة من محادثات جنيف للسالم بشأن سوريا
ق��ال مبع��وث الأمم املتح��دة اخلا���ض ب�سوري��ا، �ستيف��ان دي 
مي�ست��ورا، اإن��ه �سيدع��و اإىل عقد جول��ة جديدة م��ن حمادثات 
ال�س��الم يف جنيف حلل ال���رشاع يف �سوريا الأ�سب��وع املقبل، 

يف 16 مايو/اأيار.
وعرب دي مي�ستورا عن اأمله يف اأن يطبق التفاق، الذي تو�سلت 
اإلي��ه الأط��راف بدع��م م��ن رو�سي��ا يف حمادث��ات موازي��ة يف 

اأ�ستانة عا�سمة كازاخ�ستان ب�ساأن مناطق التهدئة، بالكامل.
واأ�ساف اأن اللتزام به �سيوفر جوا بناء اأكرث لإجراء املزيد من 
املفاو�سات.وقال وزير اخلارجية ال�سوري وليد املعلم الثنني 
اإن دم�س��ق �ستلتزم بخطة رو�سيا لإقامة هذه املناطق اإذا التزم 
به��ا م�سلحو املعار�سة، م�سيف��ا اأن على الف�سائل التي وقعت 
عل��ى نظام وقف اإطالق الن��ار امل�ساعدة يف اإخراج املت�سددين 

من املناطق اخلا�سعة ل�سيطرة املعار�سة.
واأ�س��اف املعل��م "ل��ن يكون هن��اك وجود لق��وات دولية حتت 
اإ���رشاف الأمم املتحدة .. ال�سامن الرو�س��ي اأو�سح اأنه �سيكون 
هن��اك ن���رش لق��وات �رشط��ة ع�سكري��ة ومراك��ز مراقب��ة له��ذه 

املناطق".
وقال املعلم اإن حمادثات ال�سالم املنف�سلة التي تعقد برعاية 
الأمم املتح��دة يف جنيف ل حترز تقدم��ا، م�سيفا "مع الأ�سف 
م��ا زال م�س��ار جني��ف ي��راوح مكانه لأنن��ا مل نلم���ض ب�سدق 
وج��ود معار�سة وطنية تفكر يف بلدها �سوريا بدل من تلقيها 
تعليم��ات م��ن م�سغليه��ا. وحتى يح��ني ذلك الوقت ف��ال اأعتقد 
بوج��ود اإمكاني��ة للتق��دم ... البدي��ل الذي ن�س��ري يف نهجه هو 

امل�ساحلات الوطنية".
اإن  التفاق��ات، قائل��ة  ولك��ن املعار�س��ة تنتق��د مث��ل ه��ذه 
احلكوم��ة تفر�سها على املدني��ني با�ستخدام اأ�ساليب احل�سار. 
وتق��ول الأمم املتحدة اإن اإج��الء بع�ض النا�ض متا�سيا مع هذه 

التفاقات �سكل من اأ�سكال التهجري الق�رشي.
وب��داأ م�سلحون يف املعار�سة ال�سورية، ه��م واأ�رشهم، مغادرة 
حي ال��ربزة يف العا�سم��ة ال�سورية دم�س��ق لأول مرة الثنني، 
و�سيمه��د ه��ذا ل�ستع��ادة احلكوم��ة ال�سيط��رة الكامل��ة عل��ى 

العا�سمة.
ونق��ل التلفزيون ال�س��وري عن حمافظ دم�سق قول��ه اإن الدفعة 
الأوىل املكون��ة من 1022 �سخ�سا، م��ن بينهم 568 م�سلحا، 

غادروا الربزة الثنني.

جنيف-  وكاالت

ن�سرت �سلطة ال�سجون 
الإ�سرائيلية مقطع فيديو 

ُيزعم اأنه ُيظهر مروان 
الربغوثي، الذي يقود 

اإ�سرابا عن الطعام 
للمعتقلني الفل�سطينيني، 

وهو ياأكل يف زنزانته.

وقال��ت ال�سلط��ة اإنها �س��ّورت الربغوثي وه��و يتناول 
كعك��ة بال���رش يف 27 اأبريل/ني�سان، ثم يتناول وجبة 
طعام خفيفة )�سناك بار( يف اخلام�ض من مايو/اأيار.

ومل تو�س��ح كي��ف ح�سل الربغوثي عل��ى الطعام، لكن 
م�س��ادر قالت ل�سحيفة هااأرت�ض الإ�رشائيلية اإن الأمر 

كان معدا.
وقال��ت زوج��ة الربغوثي اإن ال�رشي��ط "ملفق" ويهدف 
اإىل ك���رش معنوي��ات امل�سارك��ني يف الإ���رشاب ع��ن 

الطعام.
�سه��دت ال�سفة الغربية م�س��ريات وا�رشابا عاما دعما 

للمعتقلني امل�رشبني عن الطعام
ويرف�ض اأك��رث من 890 من املعتقل��ني تناول الطعام 
من��ذ 17 من اأبريل/ني�سان احتجاج��ا على اأو�ساعهم 

يف ال�سجون الإ�رشائيلية.
وق��د قدم��وا قائم��ة م��ن املطال��ب، ت�سم��ل املطالب��ة 
بخدمات �سحية اأف�سل، واملزيد من الزيارات العائلية 
املنتظمة، واإنهاء عمليات العتقال من دون حماكمة.
ويظهر �رشيط الفيديو ال��ذي قيل اأن كامريات املراقبة 
�سجلت��ه ون�رشت��ه �سلطة ال�سج��ون الإ�رشائيلي��ة الأحد، 
رج��ال �ُسخ�ّض على اأنه الربغوثي ، الذي اأدانته حمكمة 
اإ�رشائيلي��ة بخم���ض ته��م قت��ل يف ع��ام 2004، وه��و 

يتحرك يف زنزانته.
ويظهر اجلزء الأول من الفيديو، املوؤرخ يف 27 اأبريل/
ني�سان، رجال يفتح مغلفا اأبي�ض ويفت�ض يف حمتوياته 
قب��ل اأن يجل���ض يف مرحا���ض الزنزانة ويغل��ق الباب، 
وهن��ا تنقطع م�ساهدت��ه، لكن �سلطة ال�سج��ن تقول اإن 

املغلف كان يحتوي على كعكات �سغرية.
ب��ات الربغوث��ي ا�سما معروف��ا ويحظ��ى بتاأييد وا�سع 
ب��ني خمتلف الف�سائل الفل�سطيني��ة اإثر حماكمته اإبان 

اأحداث النتفا�سة الثانية يف الأرا�سي الفل�سطينية.
ويظه��ر اجل��زء الثاين، امل��وؤرخ يف اخلام�ض من مايو/
اأي��ار، الرج��ل ذات��ه وهو يفت��ح مغلفا اآخ��ر ويتجه اإىل 
املرحا���ض، ويخ��رج منه م��ا تقول �سلط��ة ال�سجن اإنه 
وجب��ة خفيف��ة، ويف ه��ذه امل��رة يظل الب��اب مفتوحا 
ويظه��ر الرج��ل وه��و يفت��ح الوجب��ة ويقتط��ع قطع��ة 

�سغرية منها ثم ي�سعها يف فمه.
ثم يظهر الرج��ل نف�سه وهو يتناول ما يبدو اأنه مغلف 

من امللح.
وق��ال وزير الأم��ن الع��ام الإ�رشائيلي، جلع��اد اأردان، 
"ه��ذا ال�رشاب عن الطع��ام ل يتعلق اأب��دا باأو�ساع 

الإرهابي��ني املحكوم��ني بال�سج��ن والت��ي تتوافق مع 
املعاي��ري العاملية... والربغوث��ي قاتل ومنافق يح�ض 
زمالءه ال�سجناء على ال�رشاب وحتمل املعاناة بينما 

هو ياأكل من خلف ظهورهم".
وو�س��ف رئي�ض "ن��ادي الأ�س��ري الفل�سطين��ي"، قدوره 
فار���ض، الفيديو باأنه مفربك، م�سددا على اأن الربغوثي 
كان معتق��ال يف زنزان��ة انفرادي��ة يف �سج��ن كي�سون 

ولي�ض له اأي منفذ للح�سول على الطعام.
وقال��ت ف��دوى، زوجة الربغوث��ي، اإن اإ�رشائي��ل "تلجاأ 
اإىل اأفع��ال خ�سي�سة" حمذرة من اأن ه��ذا الأمر "�سيزيد 

اإ�رشار املعتقلني على موا�سلة" ال�رشاب.

القدس - وكاالت

 الشركة العامة لتجارة الحبوب
 القسم القانونً

 اعالن تمدٌد مزاٌدة
 

تعلن الشركة العامة لتجارة الحبوب صومعة الرصافة عن تمدٌد بٌع المواد المدرجة 
 32ادناه فً المزاٌدة العلنٌة للمرة )الثانٌة( وفق قانون بٌع واٌجار اموال الدولة رقم 

 العاشرة من صباح ٌوم )الخامس عشر( التالً لنشر االعالن. فً الساعة 3124لسنة 
فعلى الراغبٌن بالشراء الحضور بالمكان والزمان المعٌنٌن مستصحبٌن معهم التأمٌنات 
المبٌنة ادناه بصك مصدق ألمر الشركة وباسم المشتري حصراً والبطاقة التموٌنٌة او 

ترسو علٌه المزاٌدة اجور خزن بطاقة السكن وبراءة الذمة من الضرٌبة وٌتحمل من 
( 41( % نصف من المئة من بدل البٌع عن كل ٌوم تأخٌر ولمدة ) 3/  2بنسبة )

 ثالثون ٌوم وأٌة مصارٌف اخرى ورفع المواد خالل المدة المحددة.
 ( خمسة اٌام اعتبارا من تارٌخ االحالة.6علما ان البٌع خاضع لكسر القرار لمدة )

 
 التأمٌنات مدة الرفع قع المزاٌدةمو الكمٌة المادة ت
حنطة محلٌة متضررة  2

 بمٌاه االمطار
صومعة  طن 211

 الرصافة
 6111111 ٌوم 26

 ملٌون
حنطة محلٌة متضررة  3

 بمٌاه االمطار
صومعة  طن 211

 الرصافة
 6111111 ٌوم 26

 ملٌون
حنطة محلٌة متضررة  4

 بمٌاه االمطار
صومعة  طن 211

 الرصافة
 6111111 ٌوم 26

 ملٌون
حنطة محلٌة متضررة  5

 بمٌاه االمطار
صومعة  طن  527

 الرصافة
 31011111 ٌوم 26

 ملٌون
حنطة محلٌة متضررة  6

 بمٌاه االمطار
صومعة  طن 2111

 الرصافة
 61111111 ٌوم 26

 ملٌون
 

 المدٌر العام


