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وعود أوروبية بالتحرك لدى إسرائيل لحل 
أزمة أموال الضرائب

الكويت تدشن جسرًا من بين األطول في العالم

محكمة لندنية تقضي بالسجن 50 أسبوعًا 
ضد مؤسس ويكيليكس

ك�س��ف دبلوما�سي فل�سطيني وجود وعود �أوروبية بالتحرك لدى �إ�رس�ئيل حلل �أزمة 
�أمو�ل عائد�ت �ل�رس�ئب �لفل�سطينية.

وقال �س��فري فل�س��طني لدى �لحتاد �لأوروبي عبد �لرحيم �لفر�، للإذ�عة �لفل�سطينية 
�لر�س��مية، �إن وزي��رة خارجي��ة �لرنويج �ين ماري �ريك�س��ني �س��ور�يدي، وعدت يف 
خت��ام �جتم��اع �ل��دول �ملانحة حول فل�س��طني �لذي �نعق��د �لثلثاء يف بروك�س��ل، 
بالتح��رك للطلب م��ن �إ�رس�ئي��ل �إعادة دف��ع �أمو�ل عائ��د�ت �ل�رس�ئب �لفل�س��طينية 

و�لكف عن �لقتطاع منها.
و�عت��ر �لفر� �أن موؤمتر �ملانحني يف بروك�س��ل �س��كل ر�س��الة جتدي��د للدعم �لدويل 
حل��ل �لدولتني، و�إنهاء �لحتلل �لإ�رس�ئيلي، خا�س��ة تاأكيد دول �لحتاد �لأوروبي 
�أن �لدع��م �مل��ايل لفل�س��طني لي�س بديًل ع��ن �ل�سيا�س��ي. ودعا �لف��ر� �إىل �لبناء على 
خمرج��ات موؤمت��ر �ملانحني يف بروك�س��ل، و�عرت�ف جمي��ع دول �لحتاد �لأوروبي 

بدولة فل�سطني، و�ل�سغط على �إ�رس�ئيل لإلز�مها بالتفاقيات �ملوقعة.

 �لكوي��ت - وكالت :  د�س��نت �لكوي��ت، �لأربعاء، ج�رس�ً ميتد عل��ى طول 36 كلم فوق 
�لبحر ويعتر �أحد �أطول �جل�سور يف �لعامل.

و�س��ريبط ج�رس �ل�س��يخ جاب��ر �لأحمد �ل�س��باح �لأمري �ل�س��ابق �لذي ت��ويف يف يناير 
)كانون �لثاين( 2006، �لعا�سمة �لكويتية ب�سمالها �لنائي �أين يقع م�رسوع "مدينة 
�حلري��ر" �لت��ي تخطط �حلكومة ل�س��خ مليار�ت �ل��دولر�ت فيها �أم��ًل يف �إحياء روح 

"طريق �حلرير" �لتجاري �لتاريخي.
وتتطلع �لكويت �إىل حتويل منطقة �ل�سبية، يف �أق�سى �سمالها قرب �حلدود �لعر�قية، 
�إىل منطق��ة حرة �س��خمة تربط �خلليج بو�س��ط �آ�س��يا، و�أوروبا، بكلف��ة تقدر مبليار�ت 
�ل��دولر�ت. يفرت���س �أن يقل���س �جل���رس �لبح��ري زمن �لقي��ادة بني مدين��ة �لكويت، 

و�ل�سبية من 90 �إىل 20 دقيقة.
وتتوق��ع �حلكوم��ة �لكويتية �أن تبلغ قيمة �ل�س��تثمار�ت يف م�رسوع "مدينة �حلرير" 
نح��و 100 ملي��ار دولر. و�س��ارك �أمري �لكويت �ل�س��يخ �س��باح �لأحمد �ل�س��باح، يف 
تد�س��ني �جل�رس مع رئي�س وزر�ء كوريا �جلنوبية يل ناك يون، ورئي�س جمل�س �ل�سيوخ 

�لفرن�سي جري�ر لر�سيه.

��س��تنكر موق��ع ويكيليك�س �حلكم �ل�س��ادر عن حمكمة بريطانية  �لأربعاء، ب�س��جن 
موؤ�س���س �ملوق��ع جولي��ان �أ�س��اجن 50 �أ�س��بوعًا، لإد�نت��ه بانتهاك ���رسوط �لكفالة، 

وو�سف �ملوقع �حلكم ب� "مروع بقدر ما هو �نتقامي".
وكتب �ملوقع، على موقع تويرت: "لدينا خماوف و��سعة من عد�لة جل�سات �ل�ستماع 

�ملتعلقة بت�سليم �أ�ساجن للوليات �ملتحدة".
و�أُدين �أ�ساجن يف �ل�سهر �ملا�سي لأنه مل ي�سلم نف�سه لل�سلطات �لريطانية على �سلة 

مبذكرة من 2010 تتعلق باتهامات باعتد�ء جن�سي يف �ل�سويد، �أ�سقطت لحقًا.
جت��در �لإ�س��ارة �إىل �أن هناك طلبًا �أمريكيًا لت�س��لمه على �س��لة باتهام��ات بالتاآمر 
مع حمللة �ل�س��تخبار�ت �لع�س��كرية �لأمريكية �ل�سابقة ت�سيل�س��ي مانينغ، لت�رسيب 

جمموعة من �ملو�د �ل�رسية يف 2010.

وق��ع �لرئي���س �لرو�س��ي، فلدمي��ري بوت��ن، �لأربعاء، 
مر�س��وما ي�س��هل �حل�س��ول على �جلن�س��ية �لرو�سية، 
لفئات حمددة من مو�طني �أوكر�نيا و�أفغان�ستان �إىل 

جانب 3 دول عربية.
ويت�س��من �ملر�سوم منح �جلن�س��ية �لرو�سية ملو�طني 
�س��وريا و�لعر�ق و�ليمن و�أفغان�ستان �ملولودين على 
�لأر��س��ي �لرو�س��ية، و�أطفاله��م مبن فيه��م بالتبني 
و�أزو�جهم و�آبائهم، وفقا لبيان �سادر عن �لكرملني. 
كما جاء يف �ملر�س��وم  ت�سهيلت يف قانون �جلن�سية 
ملو�طن��ي �أوكر�ني��ا، �لذين ل يحملون جن�س��ية دولة 
�أخ��رى، وول��دو� وكان��و� يقيم��ون ب�س��كل د�ئ��م على 
�سيفا�س��توبول  ومدين��ة  �لق��رم  جمهوري��ة  �أر��س��ي 
�لرو�س��يتني، وغادرو� هذه �لأر��سي قبل 18 مار�س 
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�إج��ر�ء�ت من��ج �جلن�س��ية  وكان��ت مو�س��كو خفف��ت 
يف  �لنف�س��اليتني  �ملنطقت��ني  ل�س��كان  �لرو�س��ية 

�أوكر�نيا يف خطوة د�نتها كييف.

وك�س��فت م�س��ادر مطلع��ة �أن بع���س �ل��دول 
�لفل�س��طينية  بالقي��ادة  �ت�س��لت  �لعربي��ة 
وعر�س��ت عليها �أن تقبل بعائد�ت �ل�رس�ئب 
دول��ة  تري��د  كم��ا  )�ملقا�س��ة(  �ملقتطع��ة 
�لحت��لل �لإ�رس�ئيل��ي، على �أن تر�س��ل هذه 
�لدول �لعربي��ة �ملبلغ �ملقتطع من �ل�رس�ئب 
�إىل �ل�سلطة على �سكل م�ساعد�ت، لكن �لقيادة 
�لفل�سطينية رف�ست. و�أ�سافت �مل�سادر: "ما 
يج��ري حالي��ًا من قي��ام �إ�رس�ئيل بال�س��غط 
�أن  و�أوروبي��ة، وتروي��ج  عل��ى دول عربي��ة 
�ل�س��لطة �لفل�س��طينية تقوم برف���س عائد�ت 
�ل�رس�ئب ما يعني تاأثر �ملو�طن �لفل�سطيني، 
�إىل جان��ب �ل�س��غوط �لأمريكي��ة على �لدول 
�لعربي��ة بع��دم تق��دمي م�س��اعد�ت مالي��ة �أو 
قرو�س لل�س��لطة، كله ي�س��ب يف �جتاه و�حد 
وه��و خن��ق �ل�س��لطة مالي��ًا و�إع��لن �حلرب 
�لقت�س��ادية عليها، للإذع��ان لكل ما تريده 
�لوليات �ملتحدة و�إ�رس�ئيل ملو�فقة �ل�سلطة 

على �سفقة �لقرن".
ملنظم��ة  �لتنفيذي��ة  �للجن��ة  ع�س��و  وق��ال 
�لتحرير، ووزير �ل�س��وؤون �لجتماعية، �أحمد 
جمدلين، يف ت�رسيحات �سحفية �إن �ل�سلطة 
�لفل�سطينية مل حت�س��ل على "جو�ب ر�سمي" 

م��ن �ل��دول �لعربية مبا يتعل��ق بطلب قر�س 
م��ايل بقيمة مائ��ة مليون دولر. و�أ�س��اف: 
"حالي��ًا جت��ري متابعة هذ� �لأم��ر من قبل 
�لمانة �لعامة جلامعة �ل��دول �لعربية �لتي 

تق��وم باملتابعة مع �ل��دول �لعربي��ة ولي�س 
�أن  �إىل  جم��دلين  ولف��ت  فل�س��طني".  دول��ة 
"دولة فل�سطني و�سعت طلب �ل�سبكة �ملالية 
ب�س��يغتني، �لأوىل دع��م م��ايل م��ن �ل��دول 

�لعربي��ة لدولة فل�س��طني ��س��تجابة لقر�ر�ت 
�س��ابقة �تخذته��ا �أك��ر من قم��ة عربية بهذ� 
�خل�س��و�س، و�ل�س��يغة �لثانية �أن يكون هذ� 

�ملبلغ �ملايل على �سكل قر�س".
وبد� �لت�س��اوؤم م�س��يطر�ً على حدي��ث �لرئي�س 
�لفل�س��طيني حمم��ود عبا���س �لإثن��ني خلل 
تروؤ�سه �جتماع �حلكومة �لفل�سطينية �لثالث، 
�إذ ق��ال: "�لآن بعد �لظ��روف �لتي مرينا بها 
من �لناحية �ملالية طبعًا، طلبنا من �لأ�سقاء 
�لعرب �سبكة �أمان، ل نعلق �لكثري من �لآمال، 
لكن �إن �ساء �هلل بي�سري �سي". وتابع: "طلبنا 
مائ��ة ملي��ون دولر يف �ل�س��هر، قلن��ا له��م 
دي��ن قر�س ح�س��ن... و�لفلو�س �لت��ي �أخذتها 
�إ�رس�ئي��ل منا، بدها ترجعه��ا بطريقتنا م�س 
بطريقته��م، وب�س ترج��ع �لفلو���س بنعطيكم 
�لدي��ن، وحت��ى دين م��ا �إجانا ج��و�ب عليه، 
ولك��ن علين��ا �أن نتحّمل و�أن ن�س��ر". وتنبه 
عبا�س �إىل �أن كلمته يتم بثها مبا�رسة وقال: 

"فيه بث مبا�رس... يا حبيبي"، و�سكت.
 وقام��ت دول��ة �لحت��لل بتحوي��ل �أم��و�ل 
�لفل�س��طينية  لل�س��لطة  منقو�س��ة  �ملقا�س��ة 
للمرة �لثالثة، لكن �ل�س��لطة رف�س��ت قبولها، 
و�أعادته��ا لوز�رة �ملالية �لإ�رس�ئيلية مرفقة 
"�أن  ر�س��مية مفاده��ا:  فل�س��طينية  بر�س��الة 
�ملالي��ة �لفل�س��طينية عل��ى ��س��تعد�د لقب��ول 

ه��ذه �لأم��و�ل ب���رسط �أن تك��ون كامل��ة غري 
منقو�سة".

ُيذك��ر �أن �ل�س��لطة �لفل�س��طينية تع��اين �أزم��ة 
مالية خانقة، ما ي�س��طرها ل�رسف 50 �إىل 
60 يف �ملائة من رو�تب موظفيها، و�لإعلن 
ع��ن حالة تق�س��ف يف م�س��اريفها �لر�س��مية 
ح�س��ب م��ا �رسح��ت ب��ه �حلكوم��ة �جلديدة. 
وكان وكيل وز�رة �ملالية �لفل�س��طينية فريد 
غن��ام، قد ���رسح يف خ��ر ن�رست��ه "�لعربي 
�جلديد" يوم 24 �إبريل/ني�سان �ملا�سي، �أن 
وز�رة �ملالية و�سعت خطة مو�زنة �لطو�رئ 
حت��ى �س��هر يوليو/مت��وز �ملقب��ل، يف ظ��ل 
��س��تمر�ر �أزمة �لرو�تب �لناجتة عن قر�س��نة 
�إ�رس�ئيل �أمو�ل �ملقا�س��ة �لتي جتنيها نيابة 
عن �ل�س��لطة �لفل�سطينية، م�سدد�ً على �أن هذه 
�خلط��ة ت�س��مل حتى �س��هر يوليو فق��ط، و�أنه 
بع��د ذلك يتطل��ب �لأمر حًل �سيا�س��يًا. ووفق 
ف��اإن  �لفل�س��طينية  �ملالي��ة  وز�رة  بيان��ات 
عائ��د�ت �ل�رس�ئ��ب "�ملقا�س��ة" �لت��ي تقوم 
�إ�رس�ئي��ل بجبايته��ا ح�س��ب �تف��اق "باري�س 
�لقت�س��ادي" نحو 190 ملي��ون دولر، و�أن 
ما تقوم باقتطاعه من خم�س�س��ات �ل�سهد�ء 
و�جلرحى و�لأ���رسى نحو 11 مليون و200 
�ألف دولر �أي 6 يف �ملائة من �إجمايل قيمة 

�ملقا�سة.

األردن يحظر استيراد سلع من سوريا

مقايضة عربية لدفع السلطة الفلسطينية لقبول "المقاصة" بشروط إسرائيلية

روسيا تفتح 
باب التجنيس للعراقيين

تشعر القيادة الفلسطينية بخذالن 

ال تستطيع اإلعالن عنه بعد، 

بسبب عدم حصولها على أي جواب 

رسمي إيجابي من الدول العربية 

بشأن القرض المالي الذي طلبته 

األسبوع الماضي خالل اجتماع وزراء 

الخارجية العرب في القاهرة. 

القدس - وكاالت

ك�س��ف وزير �ل�س��ناعة و�لتج��ارة و�لتموين �لأردين 
ط��ارق �حلم��وري ، حظ��ر �ململك��ة ��س��تري�د بع���س 
�ل�س��لع من �سوريا، رد�ً على �إجر�ء�ت جمركية مماثلة 
�تخذتها دم�س��ق. وق��ال �حلم��وري: "فر�س��نا قيود�ً 
ومنعن��ا ��س��تري�د �لب�س��ائع �ل�س��ورية"، كم��ا نقل��ت 
�س��حيفة "�لر�أي" �حلكومية �ليوم �لأربعاء. و�أ�ساف 
�ل�س��ورية وفر�سنا قيود�ً  %30 من �ل�س��لع  "منعنا 

على %60 من �لب�سائع".
و�أو�س��ح، �أن هذه �لن�س��بة جاءت "�أق��ل مما يقوم به 

�جلانب �ل�س��وري" �لذي "منع م��ا يقارب %40 من 
ب�سائعنا من �لدخول �ىل �سوريا، وفر�س قيود�ً على 

ما يقارب %60 منها"، على حد قوله.
ر�س��ومًا  "فر���س  �ل�س��وري  �جلان��ب  �أن  و�أ�س��اف، 
�إ�س��افية على �ل�س��احنات �لأردنية �لعابرة ل�س��وريا 
بن�س��بة عالية ت��رتو�ح بني 700 و�أل��ف دولر"، بعد 

�أن كانت "يف �ل�سابق 150 دولر�ً".
و�أعلن �حلموري �أي�سًا "منع كافة �خل�سار و�لفو�كه 

ب�سكل كامل من �لدخول �إىل �لأ�سو�ق �ل�سورية".
و�أك��د �أن "�لق��ر�ر �أردين باإمتي��از ومل تك��ن هناك �أي 
�س��غوط خارجية عل��ى �لأردن". م��ن جهتها، نقلت 

وكال��ة �لأنب��اء �لأردنية �لر�س��مية برت�، ع��ن �لوزير 
�ل�س��وري  �تخ��ذ �جلان��ب  "�حلكوم��ة ويف ح��ال  �أن 
قر�ر�ً برفع �لقيود عن �ل�س��لع �لأردنية �مل�سدرة �إليه 
�س��تتخذ قر�ر�ً مماثًل يف ذ�ت �لوقت برفع �لقيود عن 

�ل�سلع �ل�سورية".
وكان �لنائ��ب �لأردين عبد �لكرمي �لدغمي �تهم يف 5 
مار�س )�آذ�ر( �ملا�سي، �مللحق �لتجاري يف �ل�سفارة 
�لأمريكي��ة يف عم��ان بتهديد، �لتجار و�ل�س��ناعيني 

�لأردنيني من �أي تعامل جتاري مع �سوريا.
�مللح��ق  �إن  �لن��و�ب،  جمل���س  يف  كلم��ة  يف  وق��ال 
�لتجاري يف �ل�سفارة �لأمريكية يف عمان �جتمع مع 

جتار و�سناعيني �أردنيني وطالبهم بلغة ل نحتملها 
ول نقبله��ا وتخال��ف كافة �لأع��ر�ف �لدبلوما�س��ية 
بالمتناع عن �أي عمل جتاري مع �س��وريا، وهددهم 

بامللحقة، ح�سب قوله.
وفت��ح معر جابر-ن�س��يب �حلدودي �لرئي�س��ي بني 
�لأول(  �أكتوبر)ت�رسي��ن   15 يف  و�س��وريا  �لأردن 
2018 بعد نحو 3 �أعو�م من �إغلقه ب�س��بب �لنز�ع 
يف �س��وريا. و�س��جل �لتب��ادل �لتجاري ب��ني �لأردن 
و�س��وريا يف 2010 نح��و 615 ملي��ون دولر، قبل 
�أن يرت�جع تدريجيًا ب�س��بب �حل��رب �لتي �ندلعت يف 
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 عمان - وكاالت

تزايد العنف في أفغانستان رغم محادثات السالم

�أف��اد تقري��ر �أمريكي ف�س��لي �س��در �لأربع��اء، باأن 
�لعن��ف ز�د يف �أفغان�س��تان رغم حمادثات �ل�س��لم 
م��ع حركة طالب��ان، دون �أن يورد لأول مرة ن�س��بة 
�س��يطرة �ل�س��لطات �لأفغاني��ة عل��ى �لب��لد، بعدما 

قررت بعثة �حللف �لأطل�سي �لتوقف عن تقييمها.
�إعم��ار  لإع��ادة  �لع��ام  "�ملفت���س  تقري��ر  وذك��ر 
�أفغان�ستان" ��س��تناد�ً �إىل بيانات �سادرة عن بعثة 
"�لدع��م �لثابت" �لتابعة للحلف �لأطل�س��ي بقيادة 
�لوليات �ملتحدة، �أن �ملتو�س��ط �ل�س��هري لهجمات  
�لث��اين(  نوفمر)ت�رسي��ن  مطل��ع  ب��ني  �ملتم��ردي 
 ،2019 �لث��اين(  يناير)كان��ون  ونهاي��ة   ،2018

�زد�دت ب�%19 عن متو�سط �لف�سل �ل�سابق.
و�زد�دت �خل�س��ائر يف �س��فوف �جلي���س �لأفغ��اين 
%31 بني مطلع دي�س��مر )كانون �لأول(، ونهاية 
فر�ي��ر )�س��باط( �ملا�س��ي، باملقارن��ة م��ع �لفرتة 
ذ�ته��ا م��ن �لع��ام �ملا�س��ي، ح�س��ب م��ا ج��اء يف 

�لتقرير، م�س��ري�ً �إىل �أن "هذه �لتوجهات ملفتة على 
�س��وء تر�جع �لعنف خلل �ل�سنو�ت �ملا�سية �أثناء 
�ل�س��تاء". و�أو�س��ح �لتقرير، �أنه مل يعد يقيم �سيطرة 
�س��لطات كابول على �أفغان�س��تان، �إذ ق��ررت �لبعثة 
�لأطل�س��ية �لتخلي عن هذ� �ملوؤ�رس �لذي مل تعد ترى 
له فائدة. وكتب �ملفت�س �لعام جون �سوبكو، "تقول 
بعث��ة �لدعم �لثابت �إن تقييم �ل�س��تقر�ر يف كل من 
�ملحافظ��ات له قيمة حم��دودة على �س��عيد عملية 
�تخاذ �لقر�ر بالن�س��بة لقائد قو�ت �حللف �لأطل�س��ي 
�جل��رن�ل �لأمريكي �أو�س��ن ميل��ر"، دون �أن تعر�س 

�أي �إجر�ء بديل".
و�أ�س��ار �آخ��ر تقييم ل�س��يطرة �س��لطات كاب��ول على 
�أن  �أكتوب��ر )ت�رسي��ن �لأول( �إىل  �لب��لد �س��در يف 
�حلكومة �لأفغانية تخ�رس تدريجيًا �س��يطرتها على 

مناطق كاملة من �لبلد.
كان��ت   2018 �لأول(  �أكتوبر)ت�رسي��ن   31 ويف 
م��ن  فق��ط   53.8% عل��ى  ت�س��يطر  �حلكوم��ة 
�ملحافظ��ات �ل���407، وكان %63.5 من �لأفغان 

يعي�س��ون يف مناطق حتت �سيطرة، �أو نفوذ حكومة 
كابول، مقابل %65.2 يف نهاية �لف�سل �ل�سابق.

م��ن جهة �أخرى، عدد �لتقرير ��س��تناد�ً �إىل �ملنظمة 
غ��ري �حلكومي��ة "م���رسوع �لبيان��ات ح��ول مو�قع 
و�أح��د�ث �لنز�عات �مل�س��لحة" 2234 حادث عنف 
يف �أفغان�ستان بني 1 دي�سمر )كانون �لأول( و28 
فر�ير )�س��باط( �ملا�سي، بزيادة %39 عن �لفرتة 

ذ�تها من �لعام �ل�سابق.
وكان �س��وبكو �أ�سف �لأ�س��بوع �ملا�سي يف لقاء مع 
�س��حافيني لنعد�م �ل�س��فافية من قبل �لقو�ت �لتي 
تخو���س منذ 17 عامًا حربًا مل حتقق على ما يبدو 
�أهد�فه��ا �ملعلنة، وهي طرد �ملقاتلني �لإ�س��لميني 
م��ن �أفغان�س��تان، وت�س��كيل حكوم��ة ق��ادرة عل��ى 

�إبقائهم على م�سافة.
وقال: "ما نكت�س��فه �ليوم ه��و �أن جميع �ملوؤ�رس�ت، 
جمي��ع �ملعايري..�لت��ي ت�س��مح بتقيي��م �لنج��اح �أو 
�لف�سل باتت م�س��نفة�رسية لدو�عي �لدفاع، �أو �أنها 

مل تعد متوفرة".
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