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السعودية.. ماليين المقيمين مهددون بالترحيل 

الريجاني: نتنياهو يجهل التأريخ وتصريحاته تثبت 
ضلوع إسرائيل في الحرب السورية

إدارة ترامب "تقيل" أبرز مدع عام فيدرالي 
بعد رفضه تقديم استقالته

إطالق سراح الجندي أحمد الدقامسة 
بعد قضائه عشرين عامًا في السجن

يبح��ث جمل�س ال�س��ورى ال�سعودي قانون��ا جديدا وهو "نظ��ام ملكافحة الهجرة 
اال�ستيطاني��ة غري امل�رشوعة"، وذلك به��دف ترحيل 5 ماليني اأجنبي ا�ستوطنوا 

اململكة بطريقة غري م�رشوعة.
ومق��دم املقرتح ه��و �سدقة فا�سل، ع�سو جمل�س ال�س��ورى. ويخ�سى امل�سوؤولون 
يف اململكة اأن يطالب املهاجرون مبنحهم اجلن�سية ال�سعودية، فيما ي�سكل ال� 5 

ماليني اأجنبي نحو %20 من عدد �سكان اململكة االإجمايل.
واأك��د فا�س��ل اأن جزءا كبريا م��ن هذه "الهج��رة" عبارة عن تواف��د اأعداد كبرية 
ن�سبي��ا وباأعذار �ستى اإىل اململك��ة، لي�س بغر�س الزي��ارة اأو ال�سياحة الدينية اأو 
العم��ل النظامي، بل به��دف اال�ستيطان الدائم اأو االإقام��ة املتوا�سلة، وهي غري 

م�رشوعة الأنها خمالفة للقوانيني واالأنظمة ال�سعودية والدولية اأي�سا.
وه��ذه لي�س��ت احلمل��ة االأوىل يف ال�سعودي��ة لط��رد املقيم��ني غري ال�رشع��ني، اإذ 
رحلت اململكة ما بني العامني 2012 و2015 ما يقارب 243 األف باك�ستاين 

بع�سهم ب�سبب ق�سايا اإرهاب.
ويق��ول فا�سل: "ق��د جتد اململكة نف�سها فى امل��دى الطويل م�سطرة، رمبا حتت 
�سغ��وط دولية، لقبول هوؤالء يف الطي��ف ال�سعودي، علما باأن بقاء هذه الفئة له 

اأبعاد �سيا�سية واقت�سادية واجتماعية واأمنية �سلبية وبالغة اخلطورة".
واأ�س��اف: "ال اأحت��دث هنا عن االأجان��ب ب�سفة عامة، واإمنا ع��ن فئات معروفة 
م��ن �سذاذ االآف��اق"، وطالب با�ستمرار احلم��الت االأمنية، التي تق��وم بها وزارة 

الداخلية بهدف ترحيل املخالفني الأنظمة االإقامة.

اعت��ر رئي�س جمل���س ال�سورى االإي��راين، عل��ي الريجاين، اأن 
ت�رشيح��ات رئي���س ال��وزراء االإ�رشائيلي بنيام��ني نتنياهو 
االأخ��رية تثبت وقوف ب��الده وراء احلرب ال�سوري��ة، واتهمه 
بجهل التاريخ والتوراة. وقال الريجاين، االأحد 12 مار�س/
اآذار، خ��الل كلم��ة األقاه��ا اأم��ام جل�س��ة ملجل���س ال�س��ورى 
االإ�سالم��ي، اإن نتنياه��و اأدىل باأقوال عجيب��ة وغريبة خالل 
لقائ��ه م��ع الرئي�س الرو�سي فالدميري بوت��ني، واأنه قد حّرف 
التاري��خ ويف نف�س الوقت اعرتف بو�س��وح باأن بالده تقف 
خلف احلرب ال�سورية. وذكر رئي�س جمل�س ال�سورى االإ�سالمي 
اأن نتنياه��و ق��ام بتحريف تاري��خ ما قبل االإ�س��الم، وكذلك 

تاري��خ ال�سعب االإي��راين، قائاًل: "عل��ى ما يب��دو اأن نتنياهو 
ال يع��رف �سيئ��ًا ع��ن التاري��خ، واأن��ه مل يق��راأ حت��ى التوراة، 
الأن��ه تطرق اإىل تاريخ مغاي��ر ومقلوب راأ�سًا على عقب. واأكد 
الريج��اين اأن نتنياه��و اع��رتف �رشاح��ة اأن من يق��ف وراء 
احل��رب يف �سوري��ا، هو اإ�رشائي��ل، قائ��اًل: "اإن نتنياهو حدد 
�رشطا لعودة ال�سالم اإىل �سوريا، واأنه بنينًّ بو�سوح اأن احلرب 
الدائ��رة يف �سوريا اليوم هي حرب �س��ّد املقاومة". واأو�سح 
رئي�س جمل�س ال�سورى االإيراين قائال، "اإنه اإذا كان هناك بني 
ق��ادة بع���س دول املنطقة من يظن حل��د االآن اأن احلرب يف 
�سوريا، هي من م�سلحة امل�سلمني، ال �سيما اأهل ال�سنة منهم، 
فاإن ت�رشيحات رئي�س االحتالل ال�سهيوين االأخرية يجب اأن 

تكون قد اأخرجته من ذلك الوهم.

 

رومانيا: الحصبة تقتل 17 طفال وتصيب اآلالف
ُت��ويف 17 طف��ال يف روماني��ا من��ذ �سبتم��ر/ اأيلول ج��راء انت�سار للح�سب��ة، بح�سب 
م�سوؤول��ني. وق��ال وزير ال�سحة الروم��اين فلوريان ب��ودوغ اإن كل االأطفال املتوفني 
مل يكون��وا قد ح�سلوا على التطعيم ال��الزم �سد احل�سبة.ونقلت وكالة اأ�سو�سيتد بر�س 
لالأنب��اء ع��ن ب��ودوغ القول اإن��ه مت االإبالغ ع��ن اإ�ساب��ة نح��و 3400 باملر�س منذ 

فراير/ �سباط 2016.ومت ر�سد اأغلب احلاالت يف غرب وجنوب غرب رومانيا.
واأ�س��ار وزي��ر ال�سحة الروم��اين اإىل اأن الفريو�س ال��ذي �سبب انت�س��ار املر�س مماثل 

جلرثومة وجدت يف املجر واإيطاليا، ولكن ي�سعب اجلزم باأنها نف�س اجلرثومة.
ودعا بودوغ اإىل ح�سول االأطفال على التطعيم، قائال "اإنها الو�سيلة الوحيدة الفعالة 
ملن��ع املر�س". ويتلقى 80 يف املئة من الرومانيني اأول تطعيم �سد احل�سبة، بينما 

ال يح�سل �سوى 50 يف املئة على التطيعم الثاين.
وُي�سري خراء اإىل اأن اأحد االأ�سباب الرئي�سية للم�سكلة تكمن يف �سعوبة احل�سول على 

الرعاية ال�سحية.

مفاوضات أستانا.. 

المعارضة المسلحة تطلب التأجيل وتطرح شروطًا جديدة
اأكد وفد املعار�سة امل�سلحة ال�سورية، ال�سبت 11 مار�س/
اآذار، اأن��ه تلقى الدعوة للم�سارك��ة يف اجلولة القادمة من 
مفاو�سات اأ�ستان��ا، لكنه ربط م�ساركته فيها بتنفيذ عدد 
من ال�رشوط. وجاء يف بيان لوفد الف�سائل الع�سكرية عدد 
من البن��ود ب�سكل "حمددات مقدم��ة الأي جولة تفاو�سية 
قادم��ة"، وه��ي 1( االلت��زام الكام��ل بوقف اإط��الق النار 
يف املناط��ق اخلا�سع��ة للت�سكي��الت الثوري��ة، 2( اإيقاف 
التهج��ري الق�رشي والتغي��ري الدميوغ��رايف يف حي الوعر، 
3( تاأجيل موعد لقاء اأ�ستانا حول �سوريا اإىل بعد نهاية 
الهدن��ة املعلنة ]يف الغوط��ة ال�رشقية[ من 7 - 20 اآذار/
مار���س احلايل. وترتب��ط ا�ستمراري��ة االجتماعات بتقييم 
نتائ��ج الهدن��ة، 4( ا�ستكمال مناق�سة وثيق��ة اآليات وقف 
اإط��الق الن��ار قب��ل الذه��اب اإىل اأ�ستانا، كم��ا كان متفقًا 
علي��ه يف اأنق��رة". ومن املخطط اأن جت��ري اجلولة الثالثة 
م��ن املفاو�سات ال�سوري��ة يف العا�سم��ة الكازاخ�ستانية 

اأ�ستانا يف 15-14 من هذا ال�سهر.
م��ن جانب��ه قال رئي�س هيئ��ة التن�سيق الوطني��ة ال�سورية 
املعار�س��ة، ح�س��ن عب��د العظي��م، اإن الهيئ��ة ق��د ت�سارك 
يف لق��اء اأ�ستان��ا. واأ�س��اف عب��د العظي��م، يف مقابلة مع 
"�سبوتني��ك"، اإن "لقاء اأ�ستانا خا�س مب�ساركة الف�سائل 
امل�سلح��ة، وقد ن�س��ارك بوفد م��ن امل�ست�ساري��ن املدنيني 

مل�ساعدة ممثلي الف�سائل امل�سلحة".
وحول حمادثات "جنيف 4"، قال عبد العظيم اإن "اجلولة 
الرابع��ة من حمادثات جنيف ح��ول �سوريا حققت خطوة 
اإيجابي��ة على طري��ق الت�سوية ال�سيا�سي��ة الأ�سباب عديدة، 
اأوله��ا التواف��ق ال��دويل واالإقليم��ي عل��ى انته��اء احل��ل 

الع�سكري لالأزمة ال�سورية".
واأردف اإن "هذا التوافق جاء بعد االتفاق الرتكي الرو�سي 
بح�س��ور اإيراين يف بيان مو�سك��و ويف االتفاق املرم مع 
ف�سائ��ل املعار�س��ة ال�سوري��ة امل�سلحة للجي���س احلر يف 
تركي��ا على وقف االأعم��ال العدائية واع��الن الهدنة على 
االأرا�س��ي ال�سوري��ة، عدا املناط��ق التي تخ�س��ع ل�سيطرة 

داع�س والن�رشة ".

دمشق - متابعة

طهران - متابعة

وا�ستخدم��ت ق��وات ال�رشط��ة مداف��ع املي��اه لتفري��ق 
املحتج��ني ال��ذي ق��در عدده��م بنح��و األ��ف متظاه��ر 

جتمعوا خارج القن�سلية.
وبح�س��ب تقاري��ر �سحفي��ة، فق��د ر�س��ق املتظاه��رون 

ال�رشطة بزجاجات وهاجموا �سياراتها.
وكانت وزيرة االأ�رشة وال�سوؤون االجتماعية يف تركيا، 
فاطم��ة بيتول �سايان كايا، ق��د و�سلت عن طريق الر 
ي��وم ال�سب��ت قب��ل جتم��ع ي�سته��دف اإقن��اع الناخبني 

االأتراك يف هولندا.
وم��ن املق��رر اأن ي��ديل الناخب��ون االأت��راك باأ�سواتهم 
يف ا�ستفت��اء ال�سه��ر املقبل ح��ول تو�سي��ع �سالحيات 

اأردوغان.
ال�سلط��ات  رف�س��ت  الوزي��رة،  و�سل��ت  عندم��ا  لك��ن 
الهولندي��ة ال�سم��اح له��ا بدخ��ول القن�سلية، مم��ا اأثار 

�سيال من التغريدات الغا�سبة مبوقع تويرت.
وق��د غادرت كاي��ا هولندا بعدم��ا ا�سطحبتها ال�رشطة 
اإىل احل��دود م��ع اأملانيا، وذل��ك بح�سب م��ا اأكده عمدة 

روتردام يف وقت مبكر من �سباح االأحد.
وكان��ت هولندا ق��د منع��ت ال�سبت هبوط طائ��رة وزير 
اخلارجي��ة مولود جاوي�س اأوغل��و يف روتردام. وتوجه 
اأوغل��و اإىل مدين��ة ميت��ز الفرن�سي��ة الإلق��اء كلم��ة اأمام 

ح�سود من االأتراك هناك.
وق��ال رئي���س احلكوم��ة الهولندي��ة م��ارك روت��ه على 
موقع في�سبوك اإن "حماوالت اإيجاد حلول مقبولة بني 
البلدي��ن ثبت اأنه��ا م�ستحيلة" وا�سفا و�س��ول الوزيرة 

الرتكية اإىل روتردام باأنه غري "م�سوؤول".
وردت الوزي��رة الرتكي��ة بتغري��دة عل��ى توي��رت قائل��ة 
"يج��ب على العامل اأن يتحرك با�سم الدميقراطية اأمام 
ه��ذا الفع��ل الفا�سي. ه��ذا ال�سلوك �سد وزي��رة ال ميكن 

قبوله".
وتعه��د رئي���س ال��وزراء الرتكي ب��ن علي يل��درم بالرد 

ب�"اأ�سد الطرق" على ت�رشفات احلكومة الهولندية.

جت��ري تركيا ا�ستفت��اء يف 16 ابري��ل/ ني�سان املقبل 
ب�س��اأن م��ا اذا كان��ت �ستتح��ول من نظ��ام برملاين اإىل 

جمهورية رئا�سية، اأقرب اإىل نظام الواليات املتحدة.
ويف حالة موافقة الناخبني على التحول، فاإن الرئي�س 
�سيتمت��ع ب�سالحيات كا�سحة ت�سمح له بتعيني الوزراء 
واإع��داد امليزاني��ة واختيار االأغلبية م��ن كبار الق�ساة 

و�سن بع�س القوانني مبرا�سيم.
كم��ا �سيكون بو�س��ع الرئي�س وحده اأي�س��ا اإعالن حالة 

الطوارئ وحل الرملان.
وللفوز يف اال�ستفت��اء، يحتاج اأردوغان للح�سول على 
اأ�س��وات االأت��راك �س��واء الذي��ن يعي�س��ون يف تركي��ا اأو 

خارجها.
ويعي���س 5.5 ملي��ون ترك��ي خارج الب��الد بينهم 1.4 
ملي��ون ناخ��ب م�سج��ل يف اأملانيا وحده��ا، وحتر�س 

احلملة املوؤيدة للتعديالت على ك�سبهم يف �سفها.
لذل��ك مت التخطيط لعدد من التجمعات يف البلدان التي 
يعي���س فيها عدد كبري من الناخبني يف الوقت الراهن، 

مبا يف ذل��ك اأملانيا والنم�سا وهولندا.بررت العديد من 
الدول منعها التجمعات باملخاوف االأمنية باعتبارها 

ال�سبب الر�سمي حلظر التجمعات اأو نقلها.
وقال وزير اخلارجية النم�ساوي، �سيبا�ستيان كورت�س، 
اإنه غ��ري مرحب بتنظيم اأردوغ��ان للتجمعات الأن ذلك 

قد يزيد االحتكاك ويعيق التكامل.
وق��ال رئي�س الوزراء الهولندي، مارك روته، اإن هولندا 
طالب��ت تركي��ا باالإحج��ام عن ه��ذه التجمع��ات التي 

يخ�سى من "خطرها على النظام العام واالأمن".
وكانت العديد من الدول االأوروبية قد اأعربت اأي�سا عن 
القل��ق العمي��ق اإزاء تعاطي تركيا م��ع حماولة انقالب 
يولي��و/ مت��وز املا�س��ي وان��زالق الب��الد نح��و احلكم 

اال�ستبدادي يف عهد الرئي�س اأردوغان.
وق��د انتق��دت اأملاني��ا عل��ى نح��و خا���س االعتقاالت 
اجلماعي��ة وعملي��ات التطه��ري الت��ي اأعقب��ت حماولة 
االنق��الب والت��ي �سملت ع��زل نحو 100 األ��ف موظف 

مدين من منا�سبهم.

قال بريت بارارا املدع��ي الفيدرايل البارز يف 
نيوي��ورك اإن��ه اأقيل من من�سب��ه بعدما رف�س 
طلب اإدارة الرئي���س دونالد ترامب منه بتقدمي 

ا�ستقالته هو و44 من ممثلي االدعاء.
وق��ال ب��ارارا على توي��رت"مل اق��دم ا�ستقالتي. 

اأُقلت منذ دقائق".
وكان ترام��ب ق��د طلب م��ن ب��ارارا البقاء يف 
من�سبه عندما التقيا عقب فوزه باالنتخابات 
الرئا�سي��ة، ولكن يوم اجلمعة و�سع ا�سم بارارا 
يف قائم��ة املدع��ني الذي��ن عينه��م الرئي���س 
ال�ساب��ق ب��اراك اأوبام��ا وطلب��ت منه��م وزارة 

العدل تقدمي ا�ستقالتهم.
وقال بارارا يف تغريدة "�سيبقى كوين املدعي 
الع��ام ملقاطعة جنوب نيوي��ورك اأعظم �رشف 

يف حياتي العملية".
وكث��ريا ما يطل��ب الروؤ�ساء من الذي��ن عينتهم 
ق��رار  ولك��ن  اال�ستقال��ة،  ال�سابق��ة  االإدارات 
ا�ستبدال عدد كبري من املدعني يف مرة واحدة 

اأثار ده�سة الكثريين.
وكان و�س��ع ب��ارارا عل��ى القائم��ة مفاجئ��ا 
ب�س��ورة خا�س��ة. وكان ق��د ق��ال لل�سحفيني 
يف نوفمر/ت�رشي��ن الثاين املا�سي اأن ترامب 

طل��ب منه البق��اء يف من�سبه واأن��ه وافق على 
ذلك.

وب��زغ جنم بارارا بعد الت�س��دي لق�سايا ف�ساد 
بارزة �سد م�رشفيني يف وول �سرتيت.

كم��ا اأنه مث��ل االدع��اء يف ق�سايا �س��د نواب 
دميقراطي��ني وجمهوريني.ومن ب��ني الق�سايا 
الت��ي يحقق فيها حاليا ق�سي��ة جمع ترعات 
باال�سي��و  دي  ب��ل  احل��ايل  نيوي��ورك  لعم��دة 
وق�سية حتر���س جن�سي تقدم بها موظفون يف 

�سبكة فوك�س نيوز �سد املوؤ�س�سة.
وبعد االإعالن ال�سبت عن اأنه رف�س اال�ستقالة، 
قال اجلمه��وري الب��ارز يف نيوي��ورك برايان 
كول��ب يف تغري��دة "�سعيد لري��ت. اإنه ميار�س 

العمل الذي عني الأدائه".
وي��وم ال�سبت ق��ال اإريك �سنايدرم��ان املدعي 
الع��ام لوالي��ة نيويورك "ق��رار الرئي�س ترامب 
املفاجئ وغري املرر باإبعاد 45 مدعيا ت�سبب 

جمددا يف الفو�سى يف احلكومة الفدرالية".
م��ن  الكث��ري  مث��ل  ب��ارارا،  "بري��ت  واأ�س��اف 
املدع��ني الذي��ن اأقيلوا االأ�سبوع اجل��اري، اأدى 

عمله ب�رشف ومتيز".
م��ن  املزي��د  تق��دمي  ب��ارارا  مكت��ب  ورف���س 
التعليق��ات عل��ى االأم��ر، ح�سبما قال��ت وكالة 

ا�سو�سييتد بر�س

اعت��رت حمكمة ع�سكرية اأردني��ة الدقا�سمة م�سطربا عقليا وحكمت عليه 
بال�سجن املوؤبد بعد قتا �سبعة فتيات اإ�رشائيليات

اأطلق��ت ال�سلط��ات االأردني��ة ���رشاح اجلن��دي الذي قت��ل �سبعة م��ن فتيات 
اإ�رشئيلي��ات عام 1997 بعد ق�ساء مدة جتاوزت ع�رشين �سنة يف ال�سجن، 

وفقا مل�سوؤولني اأردنيني.
واأكدت ال�سلطات يف االأردن اأن اأحمد الدقام�سة مع ذويه يف الوقت احلايل 

يف قريته بالقرب من مدينة اإربيد االأردنية يف �سمال البالد.
وفت��ح الدقام�سة النار على طالبات اإ�رشائيلي��ات اأثناء رحلة ترفيهية كن 
يقم��ن به��ا اإىل جزيرة يف املنطق��ة احلدودية ب��ني االأردن واإ�رشائيل عام 

.1997
واعت��رت حمكم��ة ع�سكرية اآن��ذاك اأن اجلن��دي اأحمد الدقام�س��ة م�سطرب 

عقليا، واأ�سدرت حكما بال�سجن املوؤبد.
ومن املتعارف عليه اأن ال�سجن املوؤبد يف االأردن ميتد حلوايل 25 �سنة.

ومل ت�سدر اأية ت�رشيحات من اجلانب االإ�رشائيلي تعليقا على االإفراج عن 
اجلندي االأردين ال�سابق حتى االآن.

وكان العاه��ل االأردين الراحل امللك ح�سني قد ق��دم اعتذارا الإ�رشائيل بعد 
احلادث، عالوة على زيارته الأ�رش ال�سحايا لتقدمي العزاء.

كم��ا �س��ددت احلكومة االأردنية تعوي�سات الأ���رش الفتيات الالتي قتلن يف 
احلادث.

ويعت��ر بع�س املعار�سني االأردني��ني الدقام�سة بطال، اإذ ي��رون اأنه اأقدم 
عل��ى قت��ل الفتي��ات االإ�رشائيلي��ات اعرتا�س��ا عل��ى اتفاقية ال�س��الم التي 

وقعتها بالده مع اإ�رشائيل منذ عام 1994

امستردام - متابعة

واشنطن - متابعة عمان - متابعة

فرقت �شرطة مكافحة 
ال�شغب الهولندية 

بالقوة مظاهرة 
موؤيدة للرئي�س 

الرتكي رجب طيب 
اأردوغان يف روتردام 
و�شط ت�شاعد الأزمة 

الدبلوما�شية بني 
تركيا وهولندا التي 

�شهدت منع وزيرة 
تركية من الو�شول 

اإىل مبنى قن�شلية 
بالدها وا�شطحابها 

اإىل خارج احلدود.

الشرطة الهولندية تشتبك مع محتجين في روتردام وتطرد وزيرة تركية

ً


