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األردن يحظر استيراد سلع من سوريا

وعود أوروبية بالتحرك لدى إسرائيل لحل
أزمة أموال الضرائب
ك�ش��ف دبلوما�سي فل�سطيني وجود وعود �أوروبية بالتحرك لدى �إ�رسائيل حلل �أزمة
�أموال عائدات ال�رضائب الفل�سطينية.
وقال �س��فري فل�س��طني لدى االحتاد الأوروبي عبد الرحيم الفرا ،للإذاعة الفل�سطينية
الر�س��مية� ،إن وزي��رة خارجي��ة الرنويج اين ماري اريك�س�ين �س��ورايدي ،وعدت يف
خت��ام اجتم��اع ال��دول املانحة حول فل�س��طني الذي انعق��د الثالثاء يف بروك�س��ل،
بالتح��رك للطلب م��ن �إ�رسائي��ل �إعادة دف��ع �أموال عائ��دات ال�رضائب الفل�س��طينية
والكف عن االقتطاع منها.
واعت�بر الفرا �أن م�ؤمتر املانحني يف بروك�س��ل �ش��كل ر�س��الة جتدي��د للدعم الدويل
حل��ل الدولتني ،و�إنهاء االحتالل الإ�رسائيلي ،خا�ص��ة ت�أكيد دول االحتاد الأوروبي
�أن الدع��م امل��ايل لفل�س��طني لي�س بدي ًال ع��ن ال�سيا�س��ي .ودعا الف��را �إىل البناء على
خمرج��ات م�ؤمت��ر املانحني يف بروك�س��ل ،واعرتاف جمي��ع دول االحتاد الأوروبي
بدولة فل�سطني ،وال�ضغط على �إ�رسائيل لإلزامها باالتفاقيات املوقعة.

الكويت تدشن جسرًا من بين األطول في العالم
الكوي��ت  -وكاالت  :د�ش��نت الكوي��ت ،الأربعاء ،ج�رساً ميتد عل��ى طول  36كلم فوق
البحر ويعترب �أحد �أطول اجل�سور يف العامل.
و�س�يربط ج�رس ال�ش��يخ جاب��ر الأحمد ال�ص��باح الأمري ال�س��ابق الذي ت��ويف يف يناير
(كانون الثاين)  ،2006العا�صمة الكويتية ب�شمالها النائي �أين يقع م�رشوع "مدينة
احلري��ر" الت��ي تخطط احلكومة ل�ض��خ مليارات ال��دوالرات فيها �أم� ً
لا يف �إحياء روح
"طريق احلرير" التجاري التاريخي.
وتتطلع الكويت �إىل حتويل منطقة ال�صبية ،يف �أق�صى �شمالها قرب احلدود العراقية،
�إىل منطق��ة حرة �ض��خمة تربط اخلليج بو�س��ط �آ�س��يا ،و�أوروبا ،بكلف��ة تقدر مبليارات
ال��دوالرات .يفرت���ض �أن يقل���ص اجل��سر البح��ري زمن القي��ادة بني مدين��ة الكويت،
وال�صبية من � 90إىل  20دقيقة.
وتتوق��ع احلكوم��ة الكويتية �أن تبلغ قيمة اال�س��تثمارات يف م�رشوع "مدينة احلرير"
نح��و  100ملي��ار دوالر .و�ش��ارك �أمري الكويت ال�ش��يخ �ص��باح الأحمد ال�ص��باح ،يف
تد�ش�ين اجل�رس مع رئي�س وزراء كوريا اجلنوبية يل ناك يون ،ورئي�س جمل�س ال�شيوخ
الفرن�سي جريار الر�شيه.

محكمة لندنية تقضي بالسجن  50أسبوعًا
ضد مؤسس ويكيليكس

عمان  -وكاالت

ا�س��تنكر موق��ع ويكيليك�س احلكم ال�ص��ادر عن حمكمة بريطانية الأربعاء ،ب�س��جن
م�ؤ�س���س املوق��ع جولي��ان �أ�س��اجن � 50أ�س��بوعاً ،لإدانت��ه بانتهاك ��شروط الكفالة،
وو�صف املوقع احلكم بـ "مروع بقدر ما هو انتقامي".
وكتب املوقع ،على موقع تويرت" :لدينا خماوف وا�سعة من عدالة جل�سات اال�ستماع
املتعلقة بت�سليم �أ�ساجن للواليات املتحدة".
و�أُدين �أ�ساجن يف ال�شهر املا�ضي لأنه مل ي�سلم نف�سه لل�سلطات الربيطانية على �صلة
مبذكرة من  2010تتعلق باتهامات باعتداء جن�سي يف ال�سويد� ،أ�سقطت الحقاً.
جت��در الإ�ش��ارة �إىل �أن هناك طلب ًا �أمريكي ًا لت�س��لمه على �ص��لة باتهام��ات بالت�آمر
مع حمللة اال�س��تخبارات الع�س��كرية الأمريكية ال�سابقة ت�شيل�س��ي مانينغ ،لت�رسيب
جمموعة من املواد ال�رسية يف .2010

ك�ش��ف وزير ال�ص��ناعة والتج��ارة والتموين الأردين
ط��ارق احلم��وري  ،حظ��ر اململك��ة ا�س��ترياد بع���ض
ال�س��لع من �سوريا ،رداً على �إجراءات جمركية مماثلة
اتخذتها دم�ش��ق .وق��ال احلم��وري" :فر�ض��نا قيوداً
ومنعن��ا ا�س��ترياد الب�ض��ائع ال�س��ورية" ،كم��ا نقل��ت
�ص��حيفة "الر�أي" احلكومية اليوم الأربعاء .و�أ�ضاف
"منعنا  30%من ال�س��لع ال�س��ورية وفر�ضنا قيوداً
على  60%من الب�ضائع".
و�أو�ض��ح� ،أن هذه الن�س��بة جاءت "�أق��ل مما يقوم به

اجلانب ال�س��وري" الذي "منع م��ا يقارب  40%من
ب�ضائعنا من الدخول اىل �سوريا ،وفر�ض قيوداً على
ما يقارب  60%منها" ،على حد قوله.
و�أ�ض��اف� ،أن اجلان��ب ال�س��وري "فر���ض ر�س��وم ًا
�إ�ض��افية على ال�ش��احنات الأردنية العابرة ل�س��وريا
بن�س��بة عالية ت�ترواح بني  700و�أل��ف دوالر" ،بعد
�أن كانت "يف ال�سابق  150دوالراً".
و�أعلن احلموري �أي�ض ًا "منع كافة اخل�ضار والفواكه
ب�شكل كامل من الدخول �إىل الأ�سواق ال�سورية".
و�أك��د �أن "الق��رار �أردين ب�إمتي��از ومل تك��ن هناك �أي
�ض��غوط خارجية عل��ى الأردن" .م��ن جهتها ،نقلت

وكال��ة الأنب��اء الأردنية الر�س��مية برتا ،ع��ن الوزير
�أن "احلكوم��ة ويف ح��ال اتخ��ذ اجلان��ب ال�س��وري
قراراً برفع القيود عن ال�س��لع الأردنية امل�صدرة �إليه
�س��تتخذ قراراً مماث ًال يف ذات الوقت برفع القيود عن
ال�سلع ال�سورية".
وكان النائ��ب الأردين عبد الكرمي الدغمي اتهم يف 5
مار�س (�آذار) املا�ضي ،امللحق التجاري يف ال�سفارة
الأمريكي��ة يف عم��ان بتهديد ،التجار وال�ص��ناعيني
الأردنيني من �أي تعامل جتاري مع �سوريا.
وق��ال يف كلم��ة يف جمل���س الن��واب� ،إن امللح��ق
التجاري يف ال�سفارة الأمريكية يف عمان اجتمع مع

تزايد العنف في أفغانستان رغم محادثات السالم
أفغانستان  -وكاالت

�أف��اد تقري��ر �أمريكي ف�ص��لي �ص��در الأربع��اء ،ب�أن
العن��ف زاد يف �أفغان�س��تان رغم حمادثات ال�س�لام
م��ع حركة طالب��ان ،دون �أن يورد لأول مرة ن�س��بة
�س��يطرة ال�س��لطات الأفغاني��ة عل��ى الب�لاد ،بعدما
قررت بعثة احللف الأطل�سي التوقف عن تقييمها.
وذك��ر تقري��ر "املفت���ش الع��ام لإع��ادة �إعم��ار
�أفغان�ستان" ا�س��تناداً �إىل بيانات �صادرة عن بعثة
"الدع��م الثابت" التابعة للحلف الأطل�س��ي بقيادة
الواليات املتحدة� ،أن املتو�س��ط ال�ش��هري لهجمات
املتم��ردي ب�ين مطل��ع نوفمرب(ت�رشي��ن الث��اين)
 ،2018ونهاي��ة يناير(كان��ون الث��اين) ،2019
ازدادت بـ 19%عن متو�سط الف�صل ال�سابق.
وازدادت اخل�س��ائر يف �ص��فوف اجلي���ش الأفغ��اين
 31%بني مطلع دي�س��مرب (كانون الأول) ،ونهاية
فرباي��ر (�ش��باط) املا�ض��ي ،باملقارن��ة م��ع الفرتة
ذاته��ا م��ن الع��ام املا�ض��ي ،ح�س��ب م��ا ج��اء يف

التقرير ،م�ش�يراً �إىل �أن "هذه التوجهات ملفتة على
�ض��وء تراجع العنف خالل ال�سنوات املا�ضية �أثناء
ال�ش��تاء" .و�أو�ض��ح التقرير� ،أنه مل يعد يقيم �سيطرة
�س��لطات كابول على �أفغان�س��تان� ،إذ ق��ررت البعثة
الأطل�س��ية التخلي عن هذا امل�ؤ�رش الذي مل تعد ترى
له فائدة .وكتب املفت�ش العام جون �سوبكو" ،تقول
بعث��ة الدعم الثابت �إن تقييم اال�س��تقرار يف كل من
املحافظ��ات له قيمة حم��دودة على �ص��عيد عملية
اتخاذ القرار بالن�س��بة لقائد قوات احللف الأطل�س��ي
اجل�نرال الأمريكي �أو�س�تن ميل��ر" ،دون �أن تعر�ض
�أي �إجراء بديل".
و�أ�ش��ار �آخ��ر تقييم ل�س��يطرة �س��لطات كاب��ول على
الب�لاد �ص��در يف �أكتوب��ر (ت�رشي��ن الأول) �إىل �أن
احلكومة الأفغانية تخ�رس تدريجي ًا �س��يطرتها على
مناطق كاملة من البالد.
ويف � 31أكتوبر(ت�رشي��ن الأول)  2018كان��ت
احلكوم��ة ت�س��يطر عل��ى  53.8%فق��ط م��ن
املحافظ��ات ال��ـ ،407وكان  63.5%من الأفغان

يعي�ش��ون يف مناطق حتت �سيطرة� ،أو نفوذ حكومة
كابول ،مقابل  65.2%يف نهاية الف�صل ال�سابق.
م��ن جهة �أخرى ،عدد التقرير ا�س��تناداً �إىل املنظمة
غ�ير احلكومي��ة "م��شروع البيان��ات ح��ول مواقع
و�أح��داث النزاعات امل�س��لحة"  2234حادث عنف
يف �أفغان�ستان بني  1دي�سمرب (كانون الأول) و28
فرباير (�ش��باط) املا�ضي ،بزيادة  39%عن الفرتة
ذاتها من العام ال�سابق.
وكان �س��وبكو �أ�سف الأ�س��بوع املا�ضي يف لقاء مع
�ص��حافيني النعدام ال�ش��فافية من قبل القوات التي
تخو���ض منذ  17عام ًا حرب ًا مل حتقق على ما يبدو
�أهدافه��ا املعلنة ،وهي طرد املقاتلني الإ�س�لاميني
م��ن �أفغان�س��تان ،وت�ش��كيل حكوم��ة ق��ادرة عل��ى
�إبقائهم على م�سافة.
وقال" :ما نكت�ش��فه اليوم ه��و �أن جميع امل�ؤ�رشات،
جمي��ع املعايري..الت��ي ت�س��مح بتقيي��م النج��اح �أو
الف�شل باتت م�ص��نفة�رسية لدواعي الدفاع� ،أو �أنها
مل تعد متوفرة".

جتار و�صناعيني �أردنيني وطالبهم بلغة ال نحتملها
وال نقبله��ا وتخال��ف كافة الأع��راف الدبلوما�س��ية
باالمتناع عن �أي عمل جتاري مع �س��وريا ،وهددهم
باملالحقة ،ح�سب قوله.
وفت��ح معرب جابر-ن�ص��يب احلدودي الرئي�س��ي بني
الأردن و�س��وريا يف � 15أكتوبر(ت�رشي��ن الأول)
 2018بعد نحو � 3أعوام من �إغالقه ب�س��بب النزاع
يف �س��وريا .و�س��جل التب��ادل التجاري ب�ين الأردن
و�س��وريا يف  2010نح��و  615ملي��ون دوالر ،قبل
�أن يرتاجع تدريجي ًا ب�س��بب احل��رب التي اندلعت يف
.2011

روسيا تفتح
باب التجنيس للعراقيين
موسكو  -وكاالت

وق��ع الرئي���س الرو�س��ي ،فالدمي�ير بوت��ن ،الأربعاء،
مر�س��وما ي�س��هل احل�ص��ول على اجلن�س��ية الرو�سية،
لفئات حمددة من مواطني �أوكرانيا و�أفغان�ستان �إىل
جانب  3دول عربية.
ويت�ض��من املر�سوم منح اجلن�س��ية الرو�سية ملواطني
�س��وريا والعراق واليمن و�أفغان�ستان املولودين على
الأرا�ض��ي الرو�س��ية ،و�أطفاله��م مبن فيه��م بالتبني
و�أزواجهم و�آبائهم ،وفقا لبيان �صادر عن الكرملني.
كما جاء يف املر�س��وم ت�سهيالت يف قانون اجلن�سية
ملواطن��ي �أوكراني��ا ،الذين ال يحملون جن�س��ية دولة
�أخ��رى ،وول��دوا وكان��وا يقيم��ون ب�ش��كل دائ��م على
�أرا�ض��ي جمهوري��ة الق��رم ومدين��ة �سيفا�س��توبول
الرو�س��يتني ،وغادروا هذه الأرا�ضي قبل  18مار�س
.2014
وكان��ت مو�س��كو خفف��ت �إج��راءات من��ج اجلن�س��ية
الرو�س��ية ل�س��كان املنطقت�ين االنف�ص��اليتني يف
�أوكرانيا يف خطوة دانتها كييف.

مقايضة عربية لدفع السلطة الفلسطينية لقبول "المقاصة" بشروط إسرائيلية
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

وك�ش��فت م�ص��ادر مطلع��ة �أن بع���ض ال��دول
العربي��ة ات�ص��لت بالقي��ادة الفل�س��طينية
وعر�ض��ت عليها �أن تقبل بعائدات ال�رضائب
املقتطع��ة (املقا�ص��ة) كم��ا تري��د دول��ة
االحت�لال الإ�رسائيل��ي ،على �أن تر�س��ل هذه
الدول العربي��ة املبلغ املقتطع من ال�رضائب
�إىل ال�سلطة على �شكل م�ساعدات ،لكن القيادة
الفل�سطينية رف�ضت .و�أ�ضافت امل�صادر" :ما
يج��ري حالي�� ًا من قي��ام �إ�رسائيل بال�ض��غط
عل��ى دول عربي��ة و�أوروبي��ة ،وتروي��ج �أن
ال�س��لطة الفل�س��طينية تقوم برف���ض عائدات
ال�رضائب ما يعني ت�أثر املواطن الفل�سطيني،
�إىل جان��ب ال�ض��غوط الأمريكي��ة على الدول
العربي��ة بع��دم تق��دمي م�س��اعدات مالي��ة �أو
قرو�ض لل�س��لطة ،كله ي�ص��ب يف اجتاه واحد
وه��و خن��ق ال�س��لطة مالي�� ًا و�إع�لان احلرب
االقت�ص��ادية عليها ،للإذع��ان لكل ما تريده
الواليات املتحدة و�إ�رسائيل ملوافقة ال�سلطة
على �صفقة القرن".
وق��ال ع�ض��و اللجن��ة التنفيذي��ة ملنظم��ة
التحرير ،ووزير ال�ش���ؤون االجتماعية� ،أحمد
جمدالين ،يف ت�رصيحات �صحفية �إن ال�سلطة
الفل�سطينية مل حت�ص��ل على "جواب ر�سمي"

م��ن ال��دول العربية مبا يتعل��ق بطلب قر�ض
م��ايل بقيمة مائ��ة مليون دوالر .و�أ�ض��اف:
"حالي�� ًا جت��ري متابعة هذا الأم��ر من قبل
االمانة العامة جلامعة ال��دول العربية التي

تق��وم باملتابعة مع ال��دول العربي��ة ولي�س
دول��ة فل�س��طني" .ولف��ت جم��دالين �إىل �أن
"دولة فل�سطني و�ضعت طلب ال�شبكة املالية
ب�ص��يغتني ،الأوىل دع��م م��ايل م��ن ال��دول

العربي��ة لدولة فل�س��طني ا�س��تجابة لقرارات
�س��ابقة اتخذته��ا �أك�ثر من قم��ة عربية بهذا
اخل�ص��و�ص ،وال�ص��يغة الثانية �أن يكون هذا
املبلغ املايل على �شكل قر�ض".
وبدا الت�ش��ا�ؤم م�س��يطراً على حدي��ث الرئي�س
الفل�س��طيني حمم��ود عبا���س الإثن�ين خالل
تر�ؤ�سه اجتماع احلكومة الفل�سطينية الثالث،
�إذ ق��ال" :الآن بعد الظ��روف التي مرينا بها
من الناحية املالية طبع ًا ،طلبنا من الأ�شقاء
العرب �شبكة �أمان ،ال نعلق الكثري من الآمال،
لكن �إن �شاء اهلل بي�صري �شي" .وتابع" :طلبنا
مائ��ة ملي��ون دوالر يف ال�ش��هر ،قلن��ا له��م
دي��ن قر�ض ح�س��ن ...والفلو�س الت��ي �أخذتها
�إ�رسائي��ل منا ،بدها ترجعه��ا بطريقتنا م�ش
بطريقته��م ،وب�س ترج��ع الفلو���س بنعطيكم
الدي��ن ،وحت��ى دين م��ا �إجانا ج��واب عليه،
نتحمل و�أن ن�ص�بر" .وتنبه
ولك��ن علين��ا �أن
ّ
عبا�س �إىل �أن كلمته يتم بثها مبا�رشة وقال:
"فيه بث مبا�رش ...يا حبيبي" ،و�سكت.
وقام��ت دول��ة االحت�لال بتحوي��ل �أم��وال
املقا�ص��ة منقو�ص��ة لل�س��لطة الفل�س��طينية
للمرة الثالثة ،لكن ال�س��لطة رف�ض��ت قبولها،
و�أعادته��ا لوزارة املالية الإ�رسائيلية مرفقة
بر�س��الة فل�س��طينية ر�س��مية مفاده��ا�" :أن
املالي��ة الفل�س��طينية عل��ى ا�س��تعداد لقب��ول

ه��ذه الأم��وال ب��شرط �أن تك��ون كامل��ة غري
منقو�صة".
ُيذك��ر �أن ال�س��لطة الفل�س��طينية تع��اين �أزم��ة
مالية خانقة ،ما ي�ض��طرها ل�رصف � 50إىل
 60يف املائة من رواتب موظفيها ،والإعالن
ع��ن حالة تق�ش��ف يف م�ص��اريفها الر�س��مية
ح�س��ب م��ا �رصح��ت ب��ه احلكوم��ة اجلديدة.
وكان وكيل وزارة املالية الفل�س��طينية فريد
غن��ام ،قد ��صرح يف خ�بر ن�رشت��ه "العربي
اجلديد" يوم � 24إبريل/ني�سان املا�ضي� ،أن
وزارة املالية و�ضعت خطة موازنة الطوارئ
حت��ى �ش��هر يوليو/مت��وز املقب��ل ،يف ظ��ل
ا�س��تمرار �أزمة الرواتب الناجتة عن قر�ص��نة
�إ�رسائيل �أموال املقا�ص��ة التي جتنيها نيابة
عن ال�س��لطة الفل�سطينية ،م�شدداً على �أن هذه
اخلط��ة ت�ش��مل حتى �ش��هر يوليو فق��ط ،و�أنه
ال �سيا�س��ي ًا .ووفق
بع��د ذلك يتطل��ب الأمر ح ً
بيان��ات وزارة املالي��ة الفل�س��طينية ف���إن
عائ��دات ال�رضائ��ب "املقا�ص��ة" الت��ي تقوم
�إ�رسائي��ل بجبايته��ا ح�س��ب اتف��اق "باري�س
االقت�ص��ادي" نحو  190ملي��ون دوالر ،و�أن
ما تقوم باقتطاعه من خم�ص�ص��ات ال�شهداء
واجلرحى والأ��سرى نحو  11مليون و200
�ألف دوالر �أي  6يف املائة من �إجمايل قيمة
املقا�صة.

