
�إن  ردينة،  �أبو  نبيل  �لرئا�سة  با�سم  �ملتحدث  وقال 
م�رصية،  برعاية  �لقاهرة  يف  عليه  �التفاق  مت  "ما 
ي�سري يف �الجتاه �ل�سحيح الإنهاء �النق�سام"، م�سيفا 
�ملوقف  من  تغري  لن  �إ�رص�ئيلية  مالحظات  �أية  �أن 

�لر�سمي �لفل�سطيني بامل�سي قدما فيها.
فيه  مبا  �ل��دويل،  �ملجتمع  �أن  �إىل  ردينة  �أبو  و�أ�سار 
�لوطنية  �ل�سلطة  بعودة  رحب  �الأمريكية،  �الإد�رة 
�لوفاق  حكومة  وت�سلم  غزة،  قطاع  �إىل  �لفل�سطينية 

�لوطني مهامها كاملة يف �لقطاع.
ياأتي ذلك رد� على قر�ر �حلكومة �الإ�رص�ئيلية �أم�س، 
�ل�سلطة  م��ع  �سالم  مفاو�سات  يف  �ل��دخ��ول  ع��دم 
"حما�س"،  حركة  �سالح  ن��زع  قبل  �لفل�سطينية، 
تاأتي  ���رصوط  حزمة  �سمن  باإ�رص�ئيل،  و�عرت�فها 
�مل�ساحلة  �تفاق  توقيع  على  �أ�سبوع  من  �أقل  بعد 

�لفل�سطينية.
�إ�رص�ئيل،  ����س��رت�ط  حما�س،  �عتربت  جهتها،  من 

"تدخال يف �ل�ساأن �لد�خلي �لفل�سطيني".
�إن  ب��ره��وم،  ف��وزي  �حلركة  با�سم  �ملتحدث  وق��ال 
"�ملطلوب من  �أن  "هذ� �لتدخل مرفو�س". و�أ�ساف، 
لهذه  �ال�ستجابة  �أو  �لتماهي  عدم  �لفل�سطينيني  كل 
�لتدخالت �الإ�رص�ئيلية �ل�سافرة"،  موؤكد� �أن �لرد على 
باال�ستمر�ر  يكون  �أن  يجب  �الإ�رص�ئيلية،  �حلكومة 
و�إجن��از  �لفل�سطينية،  �لد�خلية  �جلبهة  تقوية  يف 

�مل�ساحلة بكافة ملفاتها.
�لوز�ري  �ملجل�س  ق��ر�ر�ت  �أن  �حلركة،  �عتربت  كما 
�الإ�رص�ئيلي �مل�سغر، حماولة "يائ�سة لتخريب جهود 
كبرية  خطو�ت  تقدمت  �لتي  �لفل�سطينية،  �مل�ساحلة 

بالفرتة �الأخرية".
�إن  قا�سم،  حازم  �أي�سا  با�سمها  �ملتحدث  قال  كما 

حما�س  لدى  ��سرت�تيجيا  خيار�  متثل  "�مل�ساحلة 
�مل�ساحلة  م�سو�ر  و�سنو��سل  عنه،  ترت�جع  ول��ن 

و�إجناز �ل�رص�كة �لوطنية �لفل�سطينية".
على  �رصوطها  فر�س  حت��اول  "�إ�رص�ئيل  و�أ�ساف، 
�ل�سعب �لفل�سطيني، وهو ما مل تنجح فيه �سابقا فقد 
ف�سلت كل �رصوطها ومل تتحقق"، م�سري� �إىل �أن خيار 
حرمان  على  يعمل  �لوطنية،  و�لوحدة  �مل�ساحلة 
�إ�رص�ئيل من �إمكانية جناحها، بفر�س �أي �رصط من 

�رصوطها على �ل�سعب �لفل�سطيني.
يذكر �أنه يف �ل�12 من �أكتوبر �جلاري، وقعت حركتا 
فتح وحما�س، يف �لعا�سمة �مل�رصية �لقاهرة �تفاق 
م�ساحلة بح�سور وزير جهاز �ملخابر�ت �مل�رصي، 

خالد فوزي.
لتمكني حكومة  �إجر�ء�ت  تنفيذ  على  �التفاق  ون�س 
�لتو�فق من ممار�سة مهامها، و�لقيام مب�سوؤولياتها 
�لكاملة يف �إد�رة �سوؤون غزة، كما يف �ل�سفة �لغربية، 

على  �لعمل  مع  �ملقبل،  دي�سمرب  مطلع  �أق�ساه  بحد 
�إز�لة كافة �مل�ساكل �لناجمة عن �النق�سام.

�مل�ساحلة،  �تفاق  ينهي  �أن  �لفل�سطينيون  وياأمل 
و�ل�سفة  غ��زة  ب��ني  �جل��غ��ر�يف  �النق�سام  حالتي 

�لغربية، و�النق�سام �ل�سيا�سي بني �حلركتني.
بينما  �إرهابية"،  "منظمة  حما�س  �إ�رص�ئيل،  وتعترب 
�الإ�رص�ئيلي"  "�الحتالل  تقاوم  �أنها  �حلركة  توؤكد 

لالأر��سي �لفل�سطينية.
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كلينتون لترامب: الدخول بمعارك مع جونغ أون 
يرسم ابتسامة على وجهه

في أول رحلة تجريبية.. قطار “الحرمين” 
السريع يصل إلى مكة

تقرير مختص: 90% من األميركيين سُيقتلون 
إذا استخدمت بيونغ يانغ هذا السالح!

وكاالت � متابع��ة �أك��دت مر�سحة �لرئا�س��ة �الأمريكية �ل�سابقة هي��الري كلينتون، �ليوم 
�الأربع��اء، �أن �لتهديد�ت “�ملتعجرفة” ببدء ح��رب يف �سبه �جلزيرة �لكورية �أمر “خطري 
وفاق��د للب�سرية”. وقالت كلينتون يف منت��دى بالعا�سمة �لكورية �جلنوبية �سيول، “ال 
حاج��ة لنا الأخذ مو�ق��ف عد�ئية وعدو�نية فيما يتعلق بكوري��ا �ل�سمالية”. و�أكدت على 
�حلاج��ة لبذل �ملزيد من �ل�سغوط عل��ى كوريا �ل�سمالية وتكثيف �جله��ود �لدبلوما�سية 
الإقن��اع بيونغ يانغ باجللو�س �إىل طاولة �ملحادث��ات. وكانت حدة �لتوتر قد ت�ساعدت 
يف �أعق��اب �سل�سلة �لتجارب �ل�ساروخية و�لنووية �لتي �أجرتها كوريا �ل�سمالية وتبادل 
�لعب��ار�ت �لالذعة ب��ني �لرئي�س �الأمريكي دونالد تر�مب و�لزعي��م �لكوري �ل�سمايل كيم 
جون��غ �أون. وقال��ت كلينتون دون ذكر تر�مب باالأ�س��م، �إن “�لدخول يف معارك مع كيم 
جون��غ �أون ير�سم �بت�سامة على وجه��ه”. و�أ�سافت وزيرة �خلارجية �الأمريكية �ل�سابقة، 
�إن حلف��اء و��سنط��ن بات��و� يع��ربون ب�سكل متز�ي��د عن قلقه��م �إز�ء م�سد�قي��ة �لواليات 

�ملتحدة، وفقا ل�”رويرتز”.

وكاالت � متابع��ة: �نطل��ق قط��ار “�حلرمني �ل�رصيف��ني” �ل�رصيع، �لثالث��اء يف �أول رحلة 
جتريبي��ة له بني حمطتي جدة ومكة �ملكرمة ��ستعد�د� لبدء ت�سغيله �لر�سمي قريبا. وقال 
رئي���س هيئة �لنق��ل �لعام، رميح �لرمي��ح �إن هذه �لتجارب تاأتي للتاأك��د من مدى تناغم 
جمي��ع �أج��ز�ء �مل�رصوع وكفاءة و�سالمة �أد�ئ��ه، قبل �لت�سغيل �لر�سم��ي للخدمة. و�أ�ساف 
�أن و�س��ول �لقطار �إىل حمط��ة مكة �ملكرمة ياأتي ��ستكماال للربنام��ج �لتجريبي �ملعتمد 
له��ذ� �لغر�س، و��ستعد�د� الإطالق �خلدمة بعد �كتمال �لتج��ارب. من جانبه، قال �لرئي�س 
�لتنفيذي لل�رصكة �ل�سعودية للخطوط �حلديدية، ب�سار �ملالك �إن �لقطار �سيلعب دور� بارز� 
يف دع��م حركة �مل�سافرين بني مك��ة �ملكرمة و�ملدينة �ملنورة وكذل��ك �ىل جدة ومدينة 
�مللك عبد �هلل �القت�سادية. و�أكد �ملالك �أن �مل�رصوع ي�سكل و�جهة ح�سارية للمملكة �أمام 

�سيوف �لرحمن �لو�فدين �إليها، بغر�س �حلج �أو �لعمرة وزيارة �ملدينة �ملنورة.

وكاالت � متابع��ة  وج��ه تقري��ر متخ�س���س حتذي��ر� للحكوم��ة �الأمريكية، م��ن �لتبعات 
�ملدم��رة �لتي �ستلحق بالواليات �ملتح��دة، �إذ� �أطلقت كوريا �ل�سمالية يف �جتاهها قنبلة 
نب�س كهرومغناطي�سية نووية. وقال �خلبري�ن �لنوويان، وليام غر�هام، وبيرت بر�ي، �إن 
مث��ل ه��ذ� �لتفجري قد يوؤدي �إىل م�رصع �أكرث م��ن %90 من �ل�سعب �الأمريكي يف غ�سون 
ع��ام و�ح��د. وتعتمد  قنبلة "�لنب���س �لكهرومغناطي�سي" �لنووي��ة �ملعروفة �خت�سار�  ب� 
"EMP"، على �لكثافة �لعالية لالإ�سعاعات �لناجمة من تفجري نووي على علو �ساهق، 
م��ا يت�سبب يف تعطل �الأجهزة �الإلكرتونية يف �أماكن بعيدة عن �ملوقع �مل�ستهدف. ور�أى 
�خلب��ري�ن �ملخت�س��ان، �أن مثل هذه �لقنبلة ميكن تفجريها من عل��و يرت�وح بني 30 �إىل 
400 كيلومرت، فوق �لهدف �ملر�د مهاجمته، وحينئذ، يح�سل �نقطاع يف �لكهرباء على 
نط��اق و��س��ع. وينتج عن مثل ه��ذ� �لهجوم بالتبعي��ة، وقف عمليات �لتربي��د �ل�رصورية 
يف �ملج��االت �لطبي��ة وحف��ظ �الأغذية، ع��الوة على تعطي��ل �الت�ساالت وقط��ع �إمد�د�ت 
�ملي��اه، و�سل �خلدم��ات متاما يف مناطق �سا�سعة. و�سدد �لتقري��ر على �أن �أعد�ء �لواليات 
�ملتح��دة ق��د يت�سببون له��ا يف �أ�رص�ر كب��رية، نتيجة قدرته��م على تطوي��ر قنبلة نب�س 

كهرومغناطي�سية نووية، و�سو�ريخ بالي�ستية بعيدة �ملدى.

.
رف�س �ملجل�س �لقومي للمر�أة يف م�رص ما جاء يف تقرير حول �أو�ساع 
�لن�س��اء يف �لع��امل، لكن بع�س �أط��ر�ف �ملجتمع �مل��دين �نتقدو� جهود 

�حلكومة يف جمال حماية �ملر�أة.
و�أث��ار ت�سنيف �لقاهرة ك� "�أخط��ر" مدينة كربى يف �أنحاء �لعامل على 
ظ��روف معي�س��ة �لن�س��اء �نتق��اد�ت من قبل جه��ات حكومي��ة وبع�س 
�لعامل��ني يف �ملجتم��ع �ملدين يف م�رص على حد �س��و�ء، ور�أى بع�سهم 

�أنه ُركز على �لتحر�س دون معايري �أخرى �سملها �لتقرير.
ون���رصت موؤ�س�سة طوم�سون روي��رتز "�أول ��ستطالع دويل الآر�ء خرب�ء" 

ح��ول حظوظ �لن�ساء يف �ملدن �لتي يزيد عدد �سكانها على 10 مليون 
ن�سم��ة، و�سم��ل �لبح��ث 19 دولة �ُسئل خ��رب�ء منها عن "م��دى حماية 
�لن�س��اء م��ن �لعنف �جلن�س��ي، ومن �لع��اد�ت �لثقافي��ة �ملوؤذية، ومدى 

و�سولهن �إىل م�ستوى جيد من �لعناية �ل�سحية و�لتعليم و�لدخل".
و�سن��ف �لتقري��ر �لقاهرة كاأخطر مدين��ة على �لن�س��اء، تلتها كر�ت�سي 
�لباك�ستاني��ة، وكين�سا�س��ا يف جمهوري��ة �لكونغ��و �لدميقر�طي��ة ث��م 
�لعا�سم��ة �لهندي��ة نيودله��ي، يف حني �سنف��ت لن��دن كاأف�سل �ملدن 
�لك��ربى بالن�سب��ة للن�س��اء. "و�سم��ة" و�نتق��دت ماي��ا مر�س��ي، رئي�سة 
�ملجل���س �لقوم��ي للم��ر�أة يف م���رص، "�ملنه��ج" �ل��ذي �تبع��ه �لتقرير، 
مطالب��ة �لقائمني عليه باالإعالن عنه، وقال��ت لبي بي �سي �إن �لتقرير 

مل يذك��ر �جلهود �لتي تبذلها �حلكوم��ة يف جمال حماية �ملر�أة. وتقول 
مر�س��ي: "مثل كل مدن �لعامل، ال ننك��ر �أن هناك حاالت حتر�س وعنف 
يف م���رص.. لك��ن ال ميك��ن و�سم عا�سم��ة باأنها �الأ�سو�أ فق��ط بناء على 
ر�أي 15 خب��ري�". ويف �لوق��ت �ل��ذي رف�ست فيه جه��ات من �ملجتمع 
�ملدين ما جاء يف �لتقرير، �أنحى بع�سهم �للوم على �حلكومة �مل�رصية 
متهم��ا �إياها "بالت�سييق" على عم��ل �ملجتمع �ملدين يف هذ� �ملجال. 
"ت�سييق"  وحول هذه �جلهود، �أ�سارت رئي�سة �ملجل�س �لقومي للمر�أة 
�إىل �أن وز�رة �لد�خلي��ة لديه��ا وح��د�ت حلماية �مل��ر�أة من �لتحر�س يف 
�ل�سو�رع، كم��ا مت "تغليظ عقوبة" ختان �لفتيات يف �الآنة �الأخرية �إىل 
جان��ب �لعقوبات �ملفرو�س��ة على �ملتحر�سني. و�أ�ساف��ت �أن �لربملان 

يناق���س حالي��ا م���رصوع قانون حلماية �مل��ر�أة من �لعن��ف �لذي ياأتي 
كجزء من ��سرت�تيجية عام 2030. ومنذ ثورة 2011 يف م�رص �أطلقت 
ع��دة مبادر�ت م��ن قبل �ملجتمع �ملدين حلماي��ة �لن�ساء يف �لتجمعات 
�لكب��رية. م��ن بني ه��ذه �ملب��ادر�ت "ب�سم��ة"، و"خريط��ة �لتحر�س" و 
"�سفت حتر�س". يف �لوقت نف�سه، رف�ست عزة كامل، �لكاتبة �مل�ستقلة 
ومن�سق��ة مب��ادرة "�سفت حتر�س" - وهي �حدى �ملب��ادر�ت �لبازة يف 
ه��ذ� �ملجال - �أي�سا ما جاء يف �لتقرير بخ�سو�س عدم كفاية �جلهود 
�ملبذول��ة حلماية �ملر�أة. لكنها �أملح��ت �إىل �أن معظم �ملبادر�ت مل يعد 
بامكانه��ا �لنزول �إىل �ل�سو�رع و�مليادين لر�سد حاالت �لتحر�س، نظر� 

لتعذر �حل�سول على �لت�ساريح �لالزمة من قبل وز�رة �لد�خلية.

�سيط��رت وح��د�ت م��ن �جلي���س �ل�سوري عل��ى مدينة 
موح�س��ن و9 ق��رى بالط��رف �لغرب��ي لنه��ر �لف��ر�ت 
بع��د �ساع��ات م��ن �سيطرته��ا عل��ى بل��دة �حل�سيني��ة 
�ال�سرت�تيجي��ة �سمال دير �لزور بالتو�زي مع تقدمها 

بريف حماة �ل�رصقي
ونقلت وكالة "�سانا" عن م�سدر ع�سكري، �أن وحد�ت 
م��ن �جلي�س وبع��د �سيطرته��ا على مدين��ة �مليادين، 
ب��د�أت عمليات و��سعة ودقيقة الجتثاث "د�ع�س" من 
�لق��رى و�لبل��د�ت �ملنت�رصة بني �مليادي��ن و�ملريعية 
يف �ل�سفة �لغربية لنهر �لفر�ت، حيث ��ستعادت عدد� 

من �لقرى �جلديدة يف �لطرف �لغربي لنهر �لفر�ت.
وبح�س��ب "�سانا" و��سلت وحد�ت من �جلي�س تقدمها 
يف مالحق��ة "د�ع���س" بالري��ف �ل�رصقي لدي��ر �لزور 
و��ستع��ادت �ل�سيط��رة عل��ى مدين��ة موح�س��ن وع��دد 
من �لق��رى. وبع��د �إح��كام �ل�سيطرة عل��ى �حل�سينية، 
تو��سل عملياتها وتقدمها غربا باجتاه قريتي �سقر� 

و�جلنينة.
وبالت��و�زي مع تق��دم �جلي�س يف دير �ل��زور، ب�سطت 
وح��د�ت م��ن �جلي���س �سيطرته��ا عل��ى ق��رى جب��اب 
�لتناه��ج و�ملك�س��ار �لقبل��ي و�ل�سم��ايل بريف حماة 
�ل�رصق��ي. �إىل ذل��ك �أحكم��ت وح��د�ت م��ن �جلي���س، 
بالتع��اون م��ع �لق��و�ت �لرديف��ة، �سيطرته��ا على ما 

تبق��ى من منطق��ة و�دي �لعذيب �سم��ال �رصق مدينة 
�سلمي��ة، وع��دد م��ن �لق��رى يف ريف حم��اة �ل�سمايل 

�ل�رصقي.
�ملناط��ق  عل��ى  �ل�سيط��رة  �أن  �إىل  "�سان��ا"  ولفت��ت 
وحميط��ه  �سلمية-�إثري��ا  طري��ق  توؤم��ن  �جلدي��دة، 
ب�س��كل كامل، مبينة �أن عنا���رص �لهند�سة تعمل على 
مت�سي��ط �ملنطقة �مل�سيطر عليه��ا لتفكيك �ملفخخات 
و�لعبو�ت، �لتي زرعته��ا �ملجموعات �الإرهابية قبل 
مقتل �أعد�د منهم، وفر�ر من تبقى باجتاه ريف �إدلب.
حم��اة،  ري��ف  وبل��د�ت  ق��رى  بع���س  يف  وتنت���رص 
جمموع��ات �إرهابية تابعة لتنظيم��ي د�ع�س وجبهة 

�لن�رصة �الإرهابيني وتعتدي على �الأهايل.

�ته��م وزي��ر �خلارجي��ة �لقط��ري حمم��د ب��ن عب��د 
�لرحمن �آل ثاين، �لريا�س، مبحاولة زعزعة �لو�سع 
يف ب��الده، و�لتحري�س على تغيري �لنظام. و�رصح 
يف ح��و�ر مع قن��اة  "CNBC" قائ��ال: "نرى �أن 
حكوم��ة �ل�سعودية تتحدث عن تغيري �لنظام. نحن 
ن�ساهد كي��ف يقنع �مل�سوؤول��ون �لنا�س بالنهو�س 
و�الحتجاج �س��د حكومتهم، ولذل��ك �حلديث يدور 

حول تغيري �لنظام".
ور�أى وزي��ر �خلارجي��ة �لقط��ري �أن نو�ي��ا �ل��دول 
�ملقاطع��ة لب��الده لي�ست موجهة لوق��ف �الإرهاب، 

بل ل�"�لتعبري عن عدم �الحرت�م و�لتخويف".
و�أ�س��اف يف ه��ذ� �ل�سي��اق، �أن �لوالي��ات �ملتحدة 
و�أم��ري �لكوي��ت �ساع��د� على تهدئة ح��دة �خلطاب، 
و�إبع��اد �لرباعي��ة  �لعربي��ة عن �أي تهدي��د بالعمل 

�لع�سكري.
و�أك��د �آل ث��اين، �أن مقاطعة بالده �أ���رصت بقاعدة 
�لعدي��د �الأمريكية وباحلرب عل��ى �الإرهاب، م�سري� 
�إىل �أن "%90 م��ن �إمد�د�تن��ا من �مل��و�د �لغذ�ئية 
و�الأدوي��ة مت��ر ع��رب �حل��دود �لربي��ة، وق�س��م منها 

يذهب �إىل )هذه( �لقاعدة".
ولف��ت �لوزير �لقط��ري، �إىل �أن �لطائ��ر�ت �لقطرية 
�لتي تنقل �لدعم �ال�سرت�تيجي ميكنها �الآن، ب�سبب 
�إغ��الق �ملج��ال �جلوي، ��ستخد�م مم��ر جوي و�حد 

فقط يوؤدي �إىل �إير�ن.

حاول �الأمني �لعام �ل�ساب��ق جلامعة �لدول �لعربية 
عم��رو مو�س��ى يف لق��اء تلفزي��وين تهدئ��ة �خلو�طر 
�لت��ي �أثارها بعد ذك��ره يف كتاب �أن �لزعيم �لر�حل 
جم��ال عبد �لنا���رص كان ي�ستورد غ��ذ�ء خا�سا من 
�سوي���رص�. و�أك��د مو�سى �أنه مل يك��ن يخطر بذهنه �أن 
يتطرق �إىل مو�سوع �لغذ�ء �لطبي للرئي�س �مل�رصي 
�لر�ح��ل جمال عبد �لنا�رص يف كتاب �سريته �لذ�تية 
"كتابيه" بال�سكل �لذي �أثاره �لبع�س. و�سدد �الأمني 
�لع��ام �ل�ساب��ق جلامع��ة �ل��دول �لعربي��ة، عل��ى �أن 
�لق�س��م �خلا�س بالغذ�ء �لطبي جلم��ال عبد �لنا�رص 
ق��د �قتط��ع م��ن �سياق��ه، موؤكد� م��ن جدي��د �أن عبد 
�لنا���رص كان يتلقى عالج��ا طبيا من �خلارج، وهو 
عب��ارة عن و�سف��ة طبية ملر�س��ى �ل�سك��ري. ور�أى 
مو�س��ى �أن �العتب��ار�ت �لقيمية يف م���رص ملتب�سة، 
م�س��ري� �إىل ع��دم وج��ود خط��اأ يف �أن ياأت��ي رئي�س 
�جلمهوري��ة بع��الج م��ن �خل��ارج. وب�س��اأن موقف��ه 
من �لزعي��م �لر�حل جمال عبد �لنا���رص، قال عمرو 
مو�س��ى �إن��ه كان يعتربه زعيما لل��دول �لتي تنادي 
بالتحرر يف فرتة �سب��اه و�سبابه، و�أ�رص باأنه ي�سعر 
ب�سع��ف �سخ�س��ي �أمامه. و�أ�ساف �أي�س��ا �أن جمال 
عبد �لنا���رص كانت له مكانت��ه، و�أن زعامته كانت 
تاأكي��د� لل�سخ�سية �مل�رصي��ة، �إال �أنه �سدد يف �لوقت 
ذ�ت��ه عل��ى �أن عبد �لنا�رص لي�س مقد�س��ا، لكنه جزء 

�أ�سا�سي من �لتاريخ.

"القاهرة األكثر خطورة على النساء" يثير جدال في مصر

الدوحة: الرياض تحاول الجيش السوري يتقدم في الطرف الغربي لنهر الفرات تزامنًا مع تقدمه شرق حماه
تغيير النظام في قطر!

عمرو موسى: أشعر 
بضعف شخصي أمام 

جمال عبد الناصر!

وكاالت ـ متابعة

وكاالت ـ متابعة

مصر ـ وكاالت

مصر ـ وكاالت

"ضربة جديدة" لمرسوم ترامب بشأن الهجرة

علق قا���س فيدر�يل يف هاو�ي، �لثالثاء، �لعمل باآخر 
�سيغ��ة للمر�س��وم �ملناه���س للهج��رة، �ل��ذي �أ�سدره 
�لرئي�س �الأمريكي، دونالد تر�مب، وذلك قبيل �ساعات 
فق��ط من دخوله حي��ز �لتنفيذ. ويطبق ق��ر�ر �لقا�سي، 
ديري��ك و�ت�سون، على �مل�ستوى �لوطني، ومن �ملتوقع 
�أن تق��وم �حلكوم��ة �رصيعا بتقدمي ��ستئن��اف �سد هذ� 
�حلك��م، �إذ يت�سمن مر�س��وم تر�مب مبنع رعايا 7 دول 
من دخول �الأر��سي �الأمريكية. وجاء يف �لقر�ر، �لذي 
�أ�س��دره �لقا�س��ي و�ت�س��ون، �أن �لن�سخ��ة �لثالث��ة من 
�ملر�س��وم “تعاين م��ن �ل�سو�ئب نف�سه��ا �لتي ت�سمنها 
�ملر�س��وم �ل�سابق”، م�سري� �إىل �أن �لن�س مل يتمكن من 
�أن يب��نينّ كيف �أن �ل�سم��اح الأكرث من 150 مليونا من 
رعايا دول ي�سملها �حلظ��ر بالدخول ميكن �أن “يلحق 
�ل���رصر مب�سال��ح �لوالي��ات �ملتح��دة”. ويعي��د ه��ذ� 
�لتعلي��ق �حلديث م��ن جديد ب�ساأن �ملعرك��ة �لق�سائية 
ح��ول ق��ر�ر تر�م��ب بت�سدي��د �لرقاب��ة عل��ى �حل��دود 

�الأمريكية ��ستناد� �إىل �أ�سباب تتعلق باالأمن �لقومي.
ويته��م مناه�سو تر�م��ب �لرئي�س �الأمريك��ي مبعاملة 
متييزي��ة �سد �مل�سلمني. وكان �لق�ساء علنّق �لن�سختني 
�ل�سابقت��ني من مر�سوم حظر �ل�سفر، يف ملف �أحيل �إىل 
�ملحكم��ة �لعليا، �لتي نق�ست حكم��ا �أ�سدرته حمكمة 
دت مبوجب��ه �لعمل ببند يف  ��ستئن��اف فيدر�لية، وجمنّ
�أم��ر تنفي��ذي �أ�س��دره �لرئي���س دونالد تر�م��ب ب�ساأن 
�لهج��رة، يف �نت�س��ار رم��زي للرئي�س، ك��ون �ملر�سوم 

مو�سع �لطعن �نتهت �سالحيته �أ�سال.
��ع يف 25 �سبتمرب  �ملر�س��وم �لثال��ث وكان تر�م��ب وقنّ
مر�سوما ثالثا جديد� مينع ب�سكل نهائي رعايا 7 دول 

من دخول �الأر��سي �الأمريكية.
��ر �لن�سخ��ة �جلديدة دخول رعاي��ا كل من �ليمن  وحتظنّ
و�سوري��ا وليبيا و�إير�ن و�ل�سوم��ال وكوريا �ل�سمالية 
وت�س��اد، كم��ا يفر���س �ملر�س��وم قي��ود� عل��ى دخ��ول 
م�سوؤولني يف �حلكومة �لفنزويلية �الأر��سي �الأمريكية.
وكان م��ن �ملفرت���س بالقي��ود �ملرفق��ة باملر�س��وم 

�جلديد �أن تدخل كاملة حيز �لتنفيذ، �الأربعاء.

وكاالت ـ متابعة

رف�ست الرئا�سة 
الفل�سطينية، ال�سروط 

الإ�سرائيلية بخ�سو�ص 
امل�ساحلة الفل�سطينية، 
معتربة امل�ساحلة بني 
حركتي فتح وحما�ص 
فل�سطينية  "م�سلحة 

عليا".

فلسطين ـ وكاالت

ً


