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االتحاد النرويجي لنقابات العمال يدعو إلى مقاطعة إسرائيل

السودان ومصر يحالن مشكلة التأشيرة بينهما

 

روسيا: الغرب يخشى إجراء تحقيق موضوعي 
في هجوم خان شيخون

اأك��د مدير ق�س��م عدم النت�سار والرقابة على الأ�سلحة ب��وزارة اخلارجية الرو�سية، 
ميخائي��ل اأوليان��وف اأن ال��دول الغربية تخ�س��ى من اإجراء حتقي��ق مو�سوعي يف 

اأحداث خان �سيخون وتعرقله بكل و�سيلة.
وتاب��ع اأوليانوف يف ت�رصيح: "بالإ�سافة اإىل ذلك، ال�سارين مادة لي�ست م�ستقرة 

جدا، ومن ال�سعب للغاية اكت�سافها يف وقت ق�سري جدا من حيث املبداأ".
واأ�س��اف اأن ال��دول الغربي��ة تعار���ض اإج��راء حتقي��ق مو�سوعي لأنه��ا ل توؤمن 
كث��ريا مب�سوؤولي��ة دم�س��ق ع��ن الهج��وم الكيميائ��ي، وهي ل تري��د اأن يت��م اإثبات 
وق��وع م�سوؤولي��ة الهج��وم عل��ى عات��ق الإرهابيني م��ن جبهة الن���رصة، وغريها 
م��ن املنظم��ات الإرهابية. يذك��ر اأن دم�سق تنف��ي، ب�سورة قطعي��ة، اأي �سلة لها 
بالأح��داث يف بل��دة خان �سيخون بري��ف اإدلب يف 4 اأبري��ل املا�سي، فيما ت�رص 
املعار�س��ة ال�سوري��ة على كون ماأ�ساة خان �سيخ��ون ناجمة عن ق�سف كيميائي 
نفذت��ه طائ��رة حربية �سورية اأقلعت من قاعدة ال�سع��ريات يف ريف حم�ض واأ�سفر 

عن مقتل 80 �سخ�سا، واإ�سابة حوايل 200.  

دعا "الحتاد الرنويجي لنقابات العمال، اإىل مقاطعة اإ�رصائيل اقت�ساديا وثقافيا 
واأكادمييا، والعرتاف بدولة فل�سطني �سمن حدود ،1967 وذلك مع ا�ستمرار تعرث 

عملية ال�سالم الفل�سطينية الإ�رصائيلية.
و�س��وت املندوب��ون يف موؤمتر املركزي��ة بغالبية 197 �سوت��ا مقابل 117، على 

املقاطعة، والعرتاف بدولة فل�سطني، الأمر الذي رف�سته احلكومة.
وكان��ت الرنوج ا�ست�سافت بداية ت�سعينات الق��رن املا�سي مباحثات فل�سطينية-
اإ�رصائيلية اأدت اإىل توقيع اتفاق "اأو�سلو" 1993 واإعالن قيام ال�سلطة الفل�سطينية.

اأكرث من 150 برملانيا فرن�سيا ينا�سدون هولند العرتاف بدولة فل�سطيناأكرث من 
150 برملانيا فرن�سيا ينا�سدون هولند العرتاف بدولة فل�سطني

م��ن جهت��ه، كتب وزير خارجي��ة الرنويج بورغ��ي بريندي يف تغري��دة: "احلكومة 
تعار���ض مقاطعة اإ�رصائيل، وهي قلقة م��ن قرار الحتاد النقابي".."علينا اأن نقيم 

عالقات وثيقة مع الفل�سطينيني والإ�رصائيليني".

اتف��ق كل من ال�س��ودان وم�رص على اإ�سدار تاأ�سرية جمانية مل��دة اأق�ساها 6 اأ�سهر 
لأ�سحاب جوازات ال�سفر العادية من البلدين، وفق بيان للخارجية امل�رصية.

وج��اء يف البي��ان الذي �س��در اخلمي�ض 11 مايو اجلاري، يعف��ى جميع املواطنني 
ف��وق �س��ن اخلم�سني وحتت �س��ن ال�ساد�سة ع�رصة، من �رصط احل�س��ول على تاأ�سرية 

دخول موانئ ومنافذ حدود البلدين.
ويف اأبريل املا�سي، فر�ض ال�سودان تاأ�سرية دخول على امل�رصيني الذكور ما بني 
16 و50 عاما، بعد اأن كان م�سموحا لكل امل�رصيني دخول ال�سودان دون تاأ�سرية 
و�س��ط توت��ر يف العالقة بني البلدي��ن، اإثر ق�ساي��ا خالفية يت�سدره��ا النزاع على 
مثل��ث حاليب احلدودي. وبح�سب البيان ذاته، اتف��ق اجلانبان على ا�ستمرار اإعفاء 
اأ�سح��اب اجل��وازات الدبلوما�سية واملهم��ة اخلا�سة من تاأ�سرية الدخ��ول، واإعفاء 
مواطن��ي البلدين املقيمني بدول اخللي��ج، واأمريكا، وكندا، واأ�سرتاليا، واأوروبا، يف 

حال وجود اإقامة �سارية وخروج وعودة من الدول القادمني منها.
ويف ه��ذا ال�سياق، نا�سد اجلانبان مواطني البلدين مراعاة جتديد الإقامة اخلا�سة 
بهم يف املواعيد القانونية والتاأكيد على اأن جتديد الإقامة للجاليتني جماين دون 

اأي ر�سوم مالية اإذا مت التجديد يف املواعيد القانونية.

عق��دت اللجنة اليمنية ال�سعودي��ة الإماراتية العليا اأم���ض اجتماعا برئا�سة 
نائ��ب رئي���ض اجلمهوري��ة اليمني��ة علي حم�س��ن الأحم��ر لتقيي��م الأحداث 

الأخرية وما �سهدته عدن من ت�سكيل "املجل�ض النتقايل"النف�سايل .
وج��اء الجتماع بعد �ساعات من دعوة رئي�ض احلكومة اليمنية، اأحمد عبيد 
ب��ن دغ��ر، لدول التحال��ف العرب��ي، اإىل اخلروج ع��ن �سمتها جت��اه ت�سكيل 
املجل���ض النتقايل، لفتا اإىل اأن��ه با�ستطاعة التحالف ال�سيطرة عليه. ونقل 
"امل�سه��د اليمني" عن م�س��دره اأن ال�سعودية ا�ستدعت حمافظ عدن املقال 
عيدرو���ض الزبيدي، ال��ذي اأعلن عن ت�سكي��ل جمل�ض انتقايل، كم��ا ا�ستدعت 
وزي��ر الدول��ة املق��ال هاين ب��ن بريك، الل��ذان و�س��ال مع عدد م��ن قيادات 

احل��راك اجلنوبي يف املجل���ض اإىل العا�سمة ال�سعودي��ة الريا�ض اأم�ض على 
م��ن طائرة �سعودي��ة قادمة من عدن.يف حني رف���ض حمافظ حلج وع�سو 
املجل�ض نا�رص اخلبجي، الذهاب اإىل الريا�ض. وبح�سب امل�سدر، فاإن زيارة 
ال�سخ�سيات اجلنوبية، يعد اأحد بنود التفاق داخل اللجنة الثالثية امل�سكلة 
م��ن اليم��ن وال�سعودي��ة والإمارات لحت��واء الأزم��ة، ويندرج �سم��ن اإطار 
اجله��ود التي تبذلها ال�سعودية لحتواء الأزم��ة ال�سيا�سية املتعلقة بت�سكيل 

�سخ�سيات جنوبية ل�"جمل�ض انتقايل" لإدارة املحافظات اجلنوبية.
اجتم��اع اللجن��ة الثالثية �سبقه بي��ان ملجل�ض التعاون اخلليج��ي اأعلن فيه 
ع��ن رف�س��ه ال�رصي��ح لت�سكيل حمافظ ع��دن املقال عيدرو���ض الزبيدي، ما 
ي�سمى ب�"جمل���ض احلكم النتقايل" لإدارة املحافظ��ات اجلنوبية مب�ساركة 

26 �سخ�سية.

ب��داأت �سباح ال�سبت عمليات الق��رتاع يف النتخابات 
املحلي��ة يف مدن وقرى ال�سفة الغربي��ة و�سط مقاطعة 

من قبل حما�ض واجلبهة ال�سعبية واجلهاد الإ�سالمي.
وت�ستم��ر عملي��ة الق��رتاع لغاي��ة م�ساء الي��وم لتمكني 
الناخب��ني م��ن الإدلء باأ�سواتهم، ويح��ق لنحو مليون 
و143 األ��ف فل�سطين��ي امل�ساركة بالنتخاب��ات، فيما 
تبل��غ تكلفته��ا نح��و 6 مالي��ني دولر، بح�س��ب جلن��ة 

النتخابات املركزية.
ال�سف��ة  النتخاب��ات يف جمي��ع حمافظ��ات  وجت��ري 

الغربية با�ستثناء املخيم��ات فيما متنع حركة حما�ض 
اإجراءه��ا يف قطاع غ��زة، ويرف�ض اجلي���ض الإ�رصائيلي 

اإجراءها يف مدينة القد�ض.
وتقول اللجنة اإن عدد الهيئات املحلية التي تر�سح فيها 
اأك��رث من قائم��ة و�ستج��ري فيها النتخاب��ات املحلية 
الي��وم هي 145 هيئة حملية، تر�سحت ملجال�سها 536 
قائمة، ت�س��م 4411 مر�سحا ومر�سحة يتناف�سون على 

1561 مقعدا.
فيم��ا هن��اك 181 هيئة حملي��ة تر�سحت فيه��ا قائمة 
واح��دة فق��ط، وبالت��ايل �سُيعلن ع��ن فوزه��ا بالتزكية 
بجمي��ع مقاعد املجل���ض يف يوم اإع��الن النتائج، حيث 

بلغ عدد املر�سحني يف هذه القوائم 1683 ميثلون عدد 
املقاعد فيها.

وانتخب اأف��راد قوى الأمن مر�سحيهم اخلمي�ض املا�سي 
حت��ى يت�سنى لهم تاأمني �سري النتخابات، وقالت جلنة 
النتخابات املركزية اإن ن�سبة القرتاع بلغت 80.8%.
وتب��داأ عملي��ة ف��رز �سنادي��ق الق��رتاع امل�سب��ق م�ساء 
الي��وم بالتزامن مع ب��دء عملية الف��رز يف جميع مراكز 
وحمطات القرتاع يف يوم القرتاع العام، وتنطبق على 
عملي��ة فرز �سناديق القرتاع امل�سبق جميع الإجراءات 
التي ت�سعها اللجن��ة بخ�سو�ض فرز �سناديق حمطات 

القرتاع العام.

اأعل��ن البيت الأبي���ض اأن الرئي�ض دونالد ترامب 
�سيعرب، خالل جولته املرتقبة يف منطقة ال�رصق 
الو�سط ه��ذا ال�سهر، عن دعم��ه للفل�سطينيني يف 

حق تقرير م�سريهم.
وج��اء ذلك يف تعلي��ق مل�ست�سار الأم��ن القومي 
الأمريك��ي اإت���ض.اآر مكما�س��رت الي��وم اجلمع��ة، 
م�ستعر�س��ا اأول جول��ة خارجي��ة لرتام��ب من��ذ 
تن�سيب��ه رئي�س��ا للولي��ات املتح��دة، �ست�سم��ل 

ال�سعودية واإ�رصائيل.
وينتظر املراقبون دلئل قد تو�سح ا�سرتاتيجية 
ب��ني  املتع��رثة  املفاو�س��ات  لإحي��اء  جدي��دة 
الإ�رصائيلي��ني والفل�سطيني��ني، وبه��ذا �ستحظى 
اجتماع��ات ترام��ب م��ع الزعيم��ني الإ�رصائيلي 
والفل�سطين��ي، املقررة حت��ى الآن اأن تتم ب�سكل 

منف�سل، مبتابعة مركزة.
واأ�س��ار مكما�س��رت اإىل اأن ترامب �سيجدد التاأكيد 
يف حمادثات��ه مع رئي���ض ال��وزراء الإ�رصائيلي 
بنيام��ني نتنياهو عل��ى "العالق��ات الأمريكية 
الوثيقة مع الدولة اليهودية"، ويف اجتماعه مع 
الرئي���ض حممود عبا�ض "�سيع��رب عن رغبته يف 

الكرامة وتقرير امل�سري للفل�سطينيني".
وتتوق��ع م�س��ادر فل�سطيني��ة اأن يجتمع ترامب 
م��ع رئي���ض ال�سلط��ة الفل�سطيني��ة يف بي��ت حلم 

بال�سفة الغربية.

اجتماع س��عودي إماراتي يمني الحتواء أزمة المجلس االنتقالي الجنوبي

"ويكيليكس" يعرض مكافأة مغرية مقابل تسجيل لحديث ترامب وكومي

ترامب يدعم الفلسطينيين بغياب 3 فصائل.. الفلسطينيون ينتخبون مجالسهم المحلية
في حق تقرير مصيرهم القدس - وكاالت

واشنطن - متابعة

الرياض  -وكاالت

تصل إلى 300 مليار دوالر.. محادثات سعودية - أميركية تنتهي بعقد أكبر صفقة تسليحية

ك�س��ف م�س��وؤول بالبي��ت الأبي�ض ع��ن ق��رب ا�ستكمال 
�سل�سلة من �سفقات الأ�سلحة لل�سعودية تزيد قيمتها عن 
اأ�سبوع من زيارة يعتزم  100 مليار دولر وذلك قبل 

الرئي�ض الأمريكي دونالد ترامب القيام بها للريا�ض.
ونقل��ت رويرتز ع��ن امل�س��وؤول دون حتدي��د هويته، اأن 
"هذه احلزمة قد تزيد يف نهاية الأمر عن 300 مليار 
دولر خ��الل ع���رص �سن��وات مل�ساع��دة ال�سعودي��ة على 
تعزيز قدراتها الدفاعي��ة.. وهي تهدف اإىل بناء قدرات 

من اأجل التهديدات التي تواجهها".
وق��ال امل�س��وؤول "اإننا يف املراحل الأخ��رية من �سل�سلة 

�سفقات".
وياأت��ي الك�سف عن هذه الأنب��اء قبيل زيارة ترامب اإىل 
ال�سعودي��ة املقررة يف ال�19 م��ن مايو اجلاري يف اأول 

حمطة له �سمن اأوىل جولته الدولية. 
واأو�س��ح امل�س��وؤول اأن احلزم��ة ت�سمل اأ�سلح��ة اأمريكية 
و�سيان��ة و�سفنا والدف��اع اجل��وي ال�ساروخي والأمن 

البحري.
وتاب��ع امل�س��وؤول قائ��ال، "اإن��ه اأم��ر طي��ب لالقت�س��اد 
الأمريك��ي ولكن��ه اأمر طي��ب اأي�س��ا فيما يتعل��ق ببناء 
ق��درات تتنا�سب مع حتديات املنطق��ة، �ستظل اإ�رصائيل 

حتتفظ بتفوق".
ملعظ��م  الرئي�س��ي  امل��ورد  املتح��دة  الولي��ات  وتع��د 
احتياج��ات ال�سعودية من الطائ��رات املقاتلة من طراز 
"اإف15-" اإىل اأنظم��ة قي��ادة وحتكم ت�ساوي ع�رصات 

املليارات من الدولرات يف ال�سنوات الأخرية. 
واأ�س��اف امل�س��وؤول اإن ترامب �سيح�رص خ��الل وجوده 
يف الريا���ض ث��الث منا�سب��ات كب��رية وه��ي �سل�سل��ة 
اجتماعات مع امل�سوؤولني ال�سعوديني وجل�سة منف�سلة 
م��ع زعماء دول جمل�ض التع��اون اخلليجي ال�ست وغداء 

مع زعماء عرب وم�سلمني.
وبالإ�سافة اإىل ال�سعودية �ستت�سمن جولة ترامب اأي�سا 
زي��ارة اإ�رصائيل والفاتيكان وبروك�سل حل�سور اجتماع 
قم��ة حللف �سم��ال الأطل�سي و�سقلي��ة حل�سور اجتماع 

قمة جمموعة ال�سبع.

واشنطن-  وكاالت

عر�س موقع ويكيليك�س 
مكافاأة قدرها 100 �ألف 
دوالر ملن يقدم �ملحادثة 

�مل�سجلة بني �لرئي�س 
�الأمريكي دونالد تر�مب 

ورئي�س مكتب �لتحقيقات 
�لفيدر�يل �ملقال جيم�س 

كومي.

ودع��ا ويكيليك���ض يف تغريدة ن�رصه��ا على موقعه 
اأن يق��وم  الت�سجي��ل  لدي��ه  "توي��رت"، كل م��ن  يف 

باإر�ساله مقابل مكافاأة مالية قابلة للزيادة.
وكان الرئي���ض الأمريك��ي دونال��د ترام��ب، وج��ه 
ن�سيح��ة اأم���ض يف تغري��دة ن�رصه��ا ملدي��ر مكتب 
التحقيقات الفيدرايل املق��ال، جيم�ض كومي، باأن 
ل تك��ون هناك ت�سجي��الت ملحادثاتهم��ا، قبل اأن 
يب��داأ بت�رصي��ب معلوم��ات اإىل ال�سحاف��ة، ف�رصها 

البع�ض باأنها مبثابة التهديد.
وغ��رد ترام��ب يف ح�ساب��ه الر�سم��ي عل��ى توي��رت 
اأم���ض، "عل��ى جيم�ض كوم��ي اأن يتمنى عدم وجود 
)ت�سجي��الت( ملحادثاتنا قبل اأن يب��داأ يف ت�رصيب 

)املعلومات( لو�سائل الإعالم!".
اإل اأن املتحدث با�سم البيت الأبي�ض �سون �سباي�رص 
رف���ض الي��وم اأن ينف��ي احتمال اأن يك��ون الرئي�ض 
دونال��د ترامب ي�سجل املحادثات التي يجريها يف 

املكتب البي�ساوي.
وردا عل��ى �س��وؤال ح��ول املعن��ى احلقيق��ي له��ذه 
التغريدة رف�ض املتحدث تقدمي اأي اإي�ساح مكتفيا 

بالقول "لي�ض لدى الرئي�ض اأي �سيء ي�سيفه".
وتاب��ع املتح��دث "ه��ذا لي�ض تهدي��دا. لق��د اكتفى 

بتقدمي الوقائع والتغريدة تتكلم عن نف�سها".
اإل اأن اأح��د ال�سحافيني اأ���رص وطرح ال�سوؤال ب�سكل 
مبا�رص "نعم اأو ل، ه��ل ي�سجل الرئي�ض املحادثات 
التي جتري يف املكتب البي�ساوي؟"، فرد املتحدث 

اآخر". اأي تعليق  "لي�ض لدى الرئي�ض 
واأعادت تغريدة ترامب اإىل الذاكرة الرئي�ض الأ�سبق 
ريت�س��ارد نيك�س��ون ال��ذي كان ي�سج��ل حمادثاته 
الهاتفي��ة التي يجريها يف املكتب البي�ساوي دون 

اأن يبل��غ حمادثي��ه بذل��ك، الأمر ال��ذي انقلب عليه 
يف النهاي��ة مع ف�سيحة ووترغي��ت ما اأجربه على 

ال�ستقالة.
وكان الرئي�ض ترامب قد اأقال جيم�ض كومي، مدير 

مكت��ب التحقيق��ات الفي��درايل FBI موؤخ��را، م��ا 
اأث��ار جدل �سيا�سي��ا خا�سة واأن كوم��ي كان يقود 
التحقي��ق حول مزاع��م ب�ساأن التدخ��ل الرو�سي يف 

انتخابات الرئا�سة الأمريكية.

واشنطن - وكاالت


