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أكثر من ألف مقدوني يحتجون على تغيير اسم بلدهم

مصر تمدد حالة الطوارئ 3 أشهر

إطالق سراح ثالثة مهندسين أتراك بعد 
خطفهم جنوب ليبيا

مقدوني��ا – وكاالت: نظم اأكرث من األف مق��دوين احتجاجا، االحد، على االتفاق الذي 
مت التو�س��ل اإلي��ه مع اليون��ان املجاورة ويق�س��ى بتغيري ا�سم مقدوني��ا الإنهاء نزاع 
دائ��ر بني اجلانب��ني منذ ع���رات ال�سنني. وكان وزي��را خارجية اليون��ان ومقدونيا 
ق��د وقع��ا االأ�سب��وع املا�س��ي على اتف��اق يق�سي ب��اأن ي�سب��ح ا�سم تل��ك اجلمهورية 
اليوغو�سالفي��ة ال�سابقة ”جمهورية مقدونيا ال�سمالية“. ودفع هذا االتفاق القوميني 
اإىل تنظي��م احتجاجات. ويفتح االتف��اق الطريق اأمام مقدوني��ا الحتمال ان�سمامها 
لالحتاد االأوروبي وحلف �سمال االأطل�سي. ونظم احتجاج احلزب الدميقراطي للوحدة 
الوطني��ة املقدوني��ة وه��و اأك��ر ح��زب معار���ض يف مقدونيا وق��د ات�س��م بال�سلمية. 
وكان رئي���ض وزراء مقدوني��ا زوران زائيف قال اإنه تو�س��ل ل�سفقة مع رئي�ض وزراء 
اليون��ان األك�سي�ض ت�سيرا�ض بع��د �سنوات طويلة من التوتر ح��ول ق�سية اال�سم، حيث 
مت االتف��اق على ت�سمي��ة "جمهورية مقدونيا ال�سمالي��ة". واأقيمت مرا�سم التوقيع يف 
قرية با�سارادي�ض يف منطق��ة بري�سبا احلدودية يف اليونان، بح�سور رئي�سي الوزراء 
و�س��ط ت�سفيق كبري، يف احلفل ال��ذي بثته هيئة االإذاعة اليونانية. وكان زائيف قال، 
بوقت �سابق، اإنه �سيتم الت�سديق على االتفاقية من قبل برملانيي البلدين، وبعد ذلك 
�ستط��رح امل�ساألة للت�سويت عليها يف ا�ستفتاء عام يف مقدونيا، وذلك باالإ�سافة اإىل 
���رورة اإدخال تعديالت على د�ستور البالد، الت��ي تعرف ر�سميًا يف الوقت احلا�ر 

يف االأمم املتحدة با�سمها املوؤقت "جمهورية مقدونيا اليوغو�سالفية ال�سابقة".
 وكان��ت مقدونيا قد اأعلنت ا�ستقالله��ا عام 1991 وقد تفادت احلروب التي ع�سفت 
ببع���ض من جمهوري��ات يوغو�سالفيا ال�سابقة. ولكن اليون��ان رف�ست قبول ا�سم هذا 

البلد قائلة اإنه يلمح مبطالب �سيادية يف اإقليم مقدونيا اليوناين.

م���ر- وكاالت: وافق الرملان امل�ري على طل��ب من احلكومة بتمديد حالة 
الط��وارئ يف الب��الد ل� 3 اأ�سهر اأخرى كاإجراء ا�ستثنائ��ي يبداأ تنفيذه  يف ال� 14 
م��ن يوليو الق��ادم، ح�سبما اأفاد التلفزيون الر�سم��ي.  وين�ض الد�ستور امل�ري، 
عل��ى اأن لرئي�ض الدولة احل��ق يف اإعالن حالة الط��وارئ مبوافقة جمل�ض الوزراء 
مل��دة ال تتج��اوز 3 اأ�سه��ر، وال يجوز متديده��ا اإال لفرتة اأخ��رى مماثلة وي�سرتط 
يف كال احلالت��ني موافقة الرمل��ان.  ويعطي قانون الطوارئ �سالحيات وا�سعة 
لل�رط��ة والق��وى االأمنية الرديف��ة يف التوقي��ف واملراقبة كم��ا ي�سمح بفر�ض 
قي��ود على حرية التحرك. وكان الرئي�ض امل�ري عبد الفتاح ال�سي�سي قد فر�ض 
حال��ة الط��وارئ على م�ستوى البالد بع��د اعتداءين عل��ى كني�ستني قبطيتني يف 

حمافظتي طنطا واالإ�سكندرية يف اأبريل 2017، واأ�سفرا عن �سقوط 45 قتيال.

ليبي��ا – وكاالت: اأعلن��ت احلكوم��ة الليبية الت��ي تدعمها االأمم املتح��دة اأنه مت 
اإط��الق �راح ثالث��ة مهند�سني اأتراك كان��وا قد ُخطفوا الع��ام املا�سي يف بلدة 
اأوب��اري بجن��وب ليبيا . وكانت جماع��ة م�سلحة غري معروفة ق��د خطفت اأربعة 
مهند�س��ني منهم ثالثة من تركي��ا والرابع من جنوب اأفريقيا يف  ت�رين الثاين. 
وكان املهند�سون يعمل��ون ب�ركة اإنكا الرتكية يف حمطة للكهرباء يف اأوباري 
يف عم��ق جن��وب ليبيا.وال يعرف م�سري اجلنوب اأفريق��ي. وقالت احلكومة التي 
مقرها طرابل�ض يف بيان اإن املهند�سني االأتراك الثالثة اأُطلق �راحهم. واأ�سافت 
اأنه��م �سيع��ادون ج��وا اإىل تركي��ا ع��ر طرابل�ض.واأُطلق ���راح الثالث��ة   ال�سبت 
املا�سي. وبع��د اأ�سبوع من خطف املهند�سني االأربعة قامت ال�ركة ب�سحب 93 

من موظفيها من ليبيا.
وتوق��ف العم��ل مبحط��ة الكهرب��اء من��ذ ذلك الوق��ت يف �رب��ة جله��ود اإعادة 

ال�ركات االأجنبية اإىل ليبيا.
وتتجن��ب معظم ال�ركات االأجنبية العمل يف ليبيا ب�سبب امل�سكالت االأمنية يف 

اأعقاب االإطاحة مبعمر القذايف بدعم من حلف �سمال االأطل�سي يف 2011.

اجلزائ��ر – وكاالت    تع��م اأج��واء التوت��ر وال�سغ��ط عل��ى 
املدار���ض اأثناء ف��رتة االمتحان��ات، فبينما تطف��و عبارة 
"عن��د االمتحان يكرم امل��رء اأو يهان" يف اأذهن الطالب 
الذي��ن ي�ستع��دون لتقدمي امتحان��ات الف�س��ل النهائي، ال 
تخل��و تلك الفرتة م��ن االأف��كار املبتكرة للغ���ض وت�ريب 
اأ�سئل��ة االختب��ار. وم��ع اأن دول��ة اجلزائر منع��ت الطالب 
م��ن ا�ستخ��دام هواتفه��م اأثن��اء االمتحان��ات، اإال اأن ذل��ك 
مل يع��ق الطري��ق اأم��ام تالمي��ذ "جي��ل التكنولوجيا" من 
ا�ستغ��الل �رعة التقدم االلك��رتوين ل�سالح ت�ريب اأ�سئلة 
االمتحانات. ولذلك قررت الدولة تعزيز مراقبتها، بو�سع 
كام��ريات، واأجه��زة ت�سوي�ض للهوات��ف واأجهزة ك�سف عن 
املع��ادن يف اأكرث من 2000 مرك��ز امتحانات يف اأنحاء 
الب��الد، كم��ا قطعت االنرتنت مل��دة ثالث �ساع��ات يوميًا 
خالل اأوقات االختبارات.  و�سددت وزيرة الرتبية والتعليم 
اجلزائري��ة، نورية بن غريط، عر القناة الر�سمية التابعة 
للدول��ة، على اأهمية هذا القرار قائلة: "كان من ال�روري 
عادل��ة جلمي��ع  االمتحان��ات  لتك��ون  االإنرتن��ت  اإغ��الق 
الط��الب"، كم��ا اأتت هذه الت�سديدات بع��د اأن جابت موجة 
م��ن االنتق��ادات الدولة يف 2016، ب�سب��ب ت�ريب �سبعة 
امتحانات على االنرتنت وو�سائ��ل التوا�سل االجتماعي. 
ومع اأن احلكومة حجبت موقعي "في�سبوك" و"توتري" يف 
ذلك احلني، اإال اأن ثالثمائة األف طالب ا�سطروا اإىل اإعادة 
االمتحان��ات، بح�س��ب روي��رتز، ومل تتوق��ف الق�سية عند 
ه��ذه االإجراءات فح�سب، بل حب���ض الع�رات من م�سوؤويل 
التعلي��م، وحق��ق مع عدد م��ن املعلم��ني وروؤ�س��اء مراكز 

االمتحانات ب�سبب تورطهم يف عملية الت�ريب.

وه��ذه اخلطوة، الت��ي �سدر بها اأمر ملك��ي من العاهل 
ال�سع��ودي امللك �سلم��ان بن عبد العزي��ز اآل �سعود يف 
اأيل��ول املا�س��ي، تاأت��ي يف اإط��ار اإ�سالح��ات وا�سعة 
النط��اق يقوده��ا ويل العه��د االأمري حممد ب��ن �سلمان 
ال��ذي ي�سع��ى لتنويع اقت�س��اد اأكر م�س��در للنفط يف 

العامل وحتقيق انفتاح يف جمتمع �سديد التحفظ.
ويف �سارع رئي�سي يف مدينة اخلر ب�رق البالد كانت 
ن�س��اء تق��ود ال�سي��ارات يف االجتاه��ني ويهلل��ن فيما 
كان��ت ال�رط��ة تراقب االأمر. وقال��ت �سمرية الغامدي 
)47 عام��ا( من مدينة جدة وتعم��ل اأخ�سائية نف�سية 
”نحن م�ستعدات. �سيغري هذا حياتنا متاما“. وكانت 
�سمرية من اأوائل الن�س��اء ال�سعوديات احلا�سالت على 
رخ�سة قيادة.  ورحب حلفاء غربيون لل�سعودية برفع 
احلظ��ر وو�سف��وه باأنه دليل على اجت��اه تقدمي جديد 
يف اململك��ة بع��د اأن كان �سبب��ا يف انتق��ادات عاملية 
ومقارن��ات م��ع حكم حرك��ة طالب��ان يف اأفغان�ستان 

على مدى اأعوام.
وبداأت �سعوديات حائ��زات على رخ�ض قيادة اأجنبية 
يف حتويله��ا اإىل حملي��ة يف ال�سهر اجل��اري فقط لذلك 
م��ن املتوقع اأن يظ��ل عدد ال�سائقات قلي��ال ن�سبيا يف 
البداي��ة. و�سيتطلب االأمر بع���ض الوقت قبل اأن ت�سبح 
اأخري��ات م�ستع��دات للقي��ادة بع��د التعل��م يف مدار�ض 
جدي��دة تديره��ا الدولة. وم��ن املتوق��ع اأن ي�سل عدد 
الن�ساء ممن يقدن ال�سيارات ثالثة ماليني بحلول عام 
2020. وما زالت بع�ض الن�ساء يواجهن ممانعة من 
اأقاربه��ن يف املجتمع املحاف��ظ. كما ال متيل كثريات 
مم��ن اعتدن عل��ى توظيف �سائق خا���ض للقيادة على 
الطرق ال�ريع��ة املزدحمة يف اململكة. و�سدر قانون 

يف ال�سه��ر املا�س��ي يق�س��ي باحلب���ض ودف��ع غرام��ة 
�سخم��ة كعقوب��ة جلرمي��ة التحر���ض اجلن�س��ي ب�سب��ب 
خم��اوف من تعر�ض الن�ساء اأثن��اء القيادة لالإيذاء يف 
بل��د يطب��ق قواع��د �سارم��ة يف الف�سل ب��ني اجلن�سني 
متن��ع الن�س��اء عادة م��ن التوا�سل مع رج��ال من غري 

االأق��ارب. وتعت��زم وزارة الداخلي��ة تعي��ني ن�س��اء يف 
�رط��ة امل��رور الأول م��رة لك��ن مل يت�سح مت��ى �سيتم 
ذل��ك. وقال اأحد �سكان الريا���ض اإن الن�ساء يف عائلته 
�سينتظ��رن ال�ستك�س��اف كي��ف يعم��ل النظ��ام قبل اأن 
تب��داأن يف القي��ادة. من املتوق��ع اأن يوؤدي ق��رار رفع 

احلظ��ر عن قيادة امل��راأة ال�سي��ارات، يف اململكة التي 
كان��ت حتظ��ر وج��ود دور �سينم��ا واإقام��ة احلف��الت 
املو�سيقي��ة م��ن قب��ل لكنه��ا بات��ت ت�سم��ح بوجودها 
االآن، اإىل انتعا���ض اقت�س��ادي حي��ث م��ن املتوقع اأن 
تزيد اإيرادات قطاع��ات منها بيع ال�سيارات والتاأمني. 
كم��ا �سي�سجع املزيد من الن�س��اء على االن�سمام للقوة 
العامل��ة وزي��ادة االإنتاجي��ة واإن كان ذل��ك على نحو 
متوا�س��ع يف البداي��ة. واغتنم��ت ���ركات ال�سي��ارات 
انته��اء احلظ��ر  اإعالن��ات مبنا�سب��ة  بن���ر  الفر�س��ة 
كم��ا خ�س�س��ت اأماك��ن خا�سة يف �ساح��ات االنتظار 
”لل�سي��دات“ تتميز بالفتات وردية اللون. وظهر على 
مواق��ع التوا�سل االجتماعي و�س��م )ها�ستاج( يحتفي 
برفع احلظر عن قيادة املراأة يف ال�سعودية. لكن بع�ض 
ردود الفع��ل كانت تهكمية بينم��ا عك�ست اأخرى القلق 

ب�ساأن االآثار االجتماعية للقرار.
 وتلق��ى االإ�سالحات تاأيي��د كثري من جيل ال�سباب يف 
اململك��ة، الذين يطغون على الرتكيب��ة ال�سكانية، لكن 
يخ�س��ى كث��ريون م��ن وتريته��ا ويخ�س��ون اأن تثري رد 
فع��ل معاك�سا م��ن املحافظني الذين كان��وا يهيمنون 
يوم��ا على امل�سهد. ي��رى نا�سط��ون ودبلوما�سيون اأن 
احتجاز ما يزيد عل��ى ع�رة من النا�سطني املدافعني 
عن حقوق املراأة يف ال�سهر املا�سي يهدف ال�سرت�ساء 
املحافظ��ني اأو نق��ل ر�سالة للنا�سطني بع��دم املبالغة 
يف مطالبهم. ونالت جهود االإ�سالح التي يقودها ويل 
العه��د ال�سعودي اإ�سادة يف الداخل واخلارج. لكنه اأثار 
اأي�س��ا حالة من القل��ق ب�سبب حمل��ة ملكافحة الف�ساد 
يف العام املا�س��ي �سهدت احتجاز الع�رات من اأفراد 
العائل��ة املالكة وكبار رج��ال االأعمال يف فندق ريتز 
كارلت��ون يف الريا���ض. واأُطل��ق ���راح معظمهم بعد 
التو�س��ل لت�سوي��ات مع احلكومة. ون���ر االأمري الوليد 

ب��ن طالل امللياردير وامل�ستثم��ر ال�سعودي، الذي كان 
م��ن ب��ني من دع��وا لقي��ادة الن�س��اء منذ ف��رتة طويلة 
واحتج��ز يف الريت��ز لثالث��ة اأ�سهر، فيدي��و على تويرت 
البنته وهي تقود. وق��ال حلفيدته اجلال�سة يف املقعد 
اخللف��ي يف الفيدي��و ”ال�سعودي��ة احل��ني دخلت احلمد 
هلل الق��رن الواحد والع�رين... ه��ذا االإجناز ما يف �سك 
ي�سك��ر للملك �سلم��ان اهلل يطول عمره وم��ا يف �سك اأن 
اأف��كار اأخوي حممد بن �سلم��ان هي اللي اأدت للنتيجة 
العظيم��ة ه��ذه“. وحت��ى بعد رف��ع احلظر ع��ن قيادة 
املراأة تظ��ل ال�سعودية واحدة من اأك��رث البلدان فر�سا 
للقي��ود على امل��راأة التي حتت��اج يف اململكة ملوافقة 
ويل اأم��ر عل��ى الق��رارات املهم��ة مثل ال�سف��ر للخارج 
وال��زواج. وقالت منظمة العف��و الدولية اإن رفع احلظر 
”خطوة �سغرية يف االجتاه ال�سحيح“ لكنها دعت اإىل 

اإنهاء ممار�سات اأخرى متيز �سد املراأة.
وب��داأ نا�سط��ون بالفعل يف تنظيم حمل��ة الإنهاء نظام 
والي��ة الرج��ل الذي يتداع��ى ببطء منذ �سن��وات. وعر 
االأم��ري حمم��د ب��ن �سلم��ان يف مقابل��ة اأجري��ت مع��ه 
خالل الع��ام احلايل عن اعتقاده باأن الرجال والن�ساء 

مت�ساوون.
لك��ن النا�سط��ة ال�سعودي��ة املعروف��ة هال��ة الدو�ري 
تق��ول اإن املراأة م��ا زالت مواطنة م��ن الدرجة الثانية 
وانتق��دت ”النه��ج التدريج��ي“ لويل العه��د وو�سفته 
باأن��ه يخ��دم م�سال��ح ال�سف��وة عل��ى ح�س��اب الن�ساء 

املنتميات لعائالت اأكرث حتفظا.
 وكتب��ت يف اإح��دى ال�سح��ف االأمريكي��ة يف االأ�سبوع 
احلايل ”اأ�سواأ ما قد يحدث اأن توؤدي هذه االإ�سالحات 
حمدودة النطاق واإ�سكات املدافعات عن حقوق املراأة 
اإىل اإبط��اء الزخم الذي يهدف لدف��ع النظام ال�سعودي 

اإىل اإجراء تغيري اأكر“.

 التق��ى  زعم��اء االحت��اد االأوروب��ي يف بروك�س��ل ، 
االأح��د، يف حماول��ة لتج��اوز خالفاته��م العميق��ة 
ب�ساأن الهجرة وهي ق�سية تثري انق�ساما فيما بينهم 
منذ �سن��وات وت�سكل االآن تهديدا جدي��دا للم�ست�سارة 
االأملاني��ة اأجني��ال م��ريكل. عل��ى الرغم م��ن اأن عدد 
الذي��ن و�سل��وا ع��ر البح��ر املتو�سط ال ميث��ل �سوى 
ج��زء ب�سي��ط فقط من ع��دد م��ن و�سل��وا اإىل اأوروبا 
يف 2015 وال��ذي جتاوز ملي��ون �سخ�ض فقد اأظهر 
ا�ستط��الع حدي��ث لل��راأي اأن الهج��رة متث��ل اأهم ما 
ي�سغل مواطني االحت��اد االأوروبي البالغ عدد 500 

مليون ن�سمة.

ويخو���ض زعماء االحتاد االأوروبي الذين يواجهون 
�سغوط��ا �سديدة م��ن الناخب��ني يف بالدهم معارك 
�ر�س��ة ب�ساأن كيفية توزي��ع ح�س�ض طالبي اللجوء 

يف االحتاد.
ونظ��را لع��دم متكنهم م��ن االتف��اق فق��د زاد هوؤالء 
الزعم��اء من القيود على اللج��وء و�سددوا االإجراءات 
عل��ى حدودهم اخلارجي��ة لتقلي�ض عدد م��ن ُي�سمح 

لهم بالدخول.
وت�س��ري اإح�س��اءات االأمم املتح��دة اإىل اأن 41 األ��ف 
الج��ئ ومهاجر فق��ط دخلوا االحت��اد االأوروبي عر 

البحر هذا العام حتى االآن.
ولك��ن ه��ذه الق�سي��ة متث��ل مك�س��ب اأو خ�س��ارة يف 
االنتخابات بالن�سبة لل�سا�سة عر االحتاد االأوروبي 

م��ن اإيطالي��ا حت��ى املج��ر م��ع تف�سي��ل الناخبني 
للمر�سحني املدافعني عن اتخاذ موقف اأكرث �رامة 

ب�ساأن الهجرة.
وق��ال الرئي���ض الفرن�س��ي اإميانوي��ل ماك��رون ، اإن 
فرن�سا توؤيد فر�ض عقوبات مالية على دول االحتاد 
االأوروب��ي الت��ي ترف�ض قب��ول مهاجرين ممن يحق 

لهم احل�سول على اللجوء.
 وتواج��ه م��ريكل �سغوط��ا الأن حليفه��ا من��ذ فرتة 
طويل��ة وهو ح��زب االحت��اد االجتماع��ي امل�سيحي 
الباف��اري ه��دد ببدء اإبع��اد كل طالب��ي اللجوء عند 
احل��دود االأملاني��ة والذين �سجل��وا اأ�سماءهم بالفعل 
يف دول اأخ��رى باالحت��اد االأوروب��ي م��امل يتو�سل 

االحتاد التفاق ب�ساأن توزيعهم ب�سكل اأكرث عدالة.

زعماء االتحاد األوروبي يعقدون محادثات بشأن الهجرة

مستشار ترامب لصحيفة فلسطينية : مستعد للعمل مع الرئيس عباس

نساء وراء المقود في شوارع السعودية بعد رفع الحظر عن قيادتهن للسيارات

الجزائر تقطع االنترنت للحيلولة 
دون الغش باالمتحانات

السعودية – وكاالت

بروكسل – متابعة 

ذكرت �سحيفة القد�ض الفل�سطينية،  اإن جاريد كو�سرن �سهر 
الرئي���ض االأمريك��ي دونالد ترام��ب واأحد كب��ار م�ست�ساريه 
ق��ال اإنه ”م�ستع��د للعمل مع الرئي���ض )الفل�سطيني حممود( 

عبا�ض“.
ج��اء ذل��ك يف مقابل��ة لكو�سرن م��ع ال�سحيفة حت��ت عنوان 
”م�ستعد للعمل مع الرئي�ض عبا�ض اإذا رغب يف ذلك واأوؤمن 

انه ملتزم بال�سالم“.
واأعط��ى كو�س��رن يف املقابل��ة التي ُن���رت باللغ��ة العربية 
ر�سالة مبا�رة لل�سعب الفل�سطيني قال فيها ”اأنتم ت�ستحقون 
اأن يك��ون لديكم م�ستقبل م���رق. االآن هو الوقت الذي يجب 
على كل من االإ�رائيلي��ني والفل�سطينيني تعزيز قيادتيهما 
واإع��ادة تركيزهم��ا، لت�سجيعه��م عل��ى االنفت��اح جتاه حل 
وع��دم اخل��وف من املحاول��ة. لق��د وقعت اأخط��اء ال ح�ر 
له��ا وفر�ض �سائعة ع��ى مر ال�سنني، ودفعت��م اأنتم، ال�سعب 
الفل�سطيني، الثمن .اأظه��روا لقيادتكم اأنكم تدعمون اجلهود 
لتحقيق ال�س��الم. دعوهم يعلم��ون باأولوياتك��م وامنحوهم 
ال�سجاعة للحفاظ عل��ى عقل منفتح نحو حتقيقها“. وقالت 
وا�سنط��ن اإنه��ا ب�س��دد اإع��داد خط��ة �س��الم قد يت��م طرحها 
قريب��ا. وتوقفت املفاو�س��ات االإ�رائيلي��ة الفل�سطينية يف 
2014. وا�سارعبا���ض اىل  اإن القي��ادة الفل�سطينية رف�ست 
لقاء فريق ترامب بعد القرار الذي اتخذه يف دي�سمر كانون 
االأول باالعرتاف بالقد�ض عا�سمة الإ�رائيل ونقل ال�سفارة 
االأمريكي��ة اإىل هناك. ويري��د الفل�سطينيون اأن تكون القد�ض 

ال�رقية عا�سمة لدولتهم يف امل�ستقبل.
واأخ��ذ كو�س��رن زمام املب��ادرة ب�ساأن خطة ترام��ب للتو�سل 
التف��اق �س��الم بال���رق االأو�س��ط كم��ا اأنه مث��ل ترامب يف 
افتت��اح ال�سف��ارة يف القد���ض يف ماي��و اأيار. وق��ال كو�سرن 
”ال اأريد التحدث عن تفا�سيل ال�سفقة التي نعمل عليها“. 
ولكن��ه ق��ال اإن��ه �ستك��ون مع��دة ”قريبا“.وق��ال اإن عبا�ض 
”يعلم اأنن��ا م�ستعدون ملقابلته وموا�سلة املناق�سة عندما 
يكون م�ستع��ًدا. اإذا كان الرئي�ض عبا���ض م�ستعًدا للعودة اإىل 
الطاول��ة، فنح��ن م�ستع��دون للم�ساركة“.  واأ�س��اف ”انني 
اأوؤم��ن باأن��ه م��ن اأج��ل الو�س��ول اإىل اتف��اق، �سيك�س��ب كال 
الطرف��ني اأك��رث مما يعطي��ان و�سي�سعران بالثق��ة باأن حياة 
�سعبيهم��ا �ستك��ون اأف�س��ل حااًل بع��د عقود م��ن االآن ب�سبب 

التنازالت التي يقدمانها“

القدس – وكاالت

االدارة االميركية تتنازل عن "صفر تسامح"

قال��ت احلكومة االأمريكي��ة اإن لديها 2053 طفال كانوا قد ف�سلوا 
ع��ن اآبائهم مبوج��ب �سيا�سة ”ال��ال ت�ساهل“ م��ع املهاجرين غري 
ال�رعي��ني الت��ي يتبعه��ا الرئي�ض دونال��د ترامب، واإنه��ا و�سعت 
خططا مف�سلة لكيفية مل �سمل االأ�ر. وقالت وزارة االأمن الداخلي 
يف وقت �سابق اإن لديها ترتيبات ملواجهة انتقادات من حمامني 
ميثل��ون اآباء قالوا اإنهم مل يروا اأدلة كافية على وجود نظام جيد. 
وذك��رت الوزارة يف بي��ان اإنه مت بالفعل مل �سم��ل 522 طفال مع 
اأ�ره��م وج��اء البيان بع��د ثالثة اأيام م��ن اإنهاء ترام��ب ل�سيا�سة 

ف�س��ل االأطف��ال عن ذويه��م على احل��دود بني الوالي��ات املتحدة 
واملك�سي��ك بعد اأن اأثارت �سور الأطف��ال يف اأقفا�ض موجة غ�سب 
�سديدة يف الداخل واخلارج. وذكرت الوزارة اأن ”حكومة الواليات 
املتح��دة على عل��م باأماك��ن تواجد جمي��ع االأطف��ال املحتجزين 
لديه��ا وتعمل على مل �سملهم م��ع اأ�رهم“. وتاأتي هذه التفا�سيل 
اجلدي��دة بع��د حالة ارتباك ا�ستمرت اأكرث م��ن �سهرين ب�ساأن كيف 
ميك��ن للمهاجرين املحتجزين الذي ُينقل��ون بني من�ساآت تديرها 
اإدارات حكومي��ة خمتلف��ة اأن يج��دوا اأطفاله��م الذي��ن اأر�سل��وا اإىل 
مراك��ز اإي��واء اأو دور رعاية يف خمتلف اأرجاء البالد. وقال البيان 
اإن اإدارة ترام��ب لديها خط��ة للم �سمل االأطفال مع اأ�رهم بغر�ض 

ترحيله��م. وق��د ت�ستغ��رق اإج��راءات الرتحي��ل �سه��ورا ومل يو�سح 
البي��ان اإذا كان��ت ال�سلطات �ستجم��ع �سمل املهاجري��ن باأطفالهم 
خ��الل هذه الف��رتة. ومل ي��رد م�سوؤولون م��ن وزارة االأمن الداخلي 
عل��ى اأ�سئل��ة ع��ن العملي��ة املو�سح��ة يف البيان. وق��ال حمامون 
ون�سط��اء حتدثوا مع املهاجرين اإن كثريي��ن منهم يعتزمون طلب 
اللج��وء ومل يو�س��ح البيان كيفي��ة �سري عملي��ة مل ال�سمل يف هذه 
احلالة. وك�سفت وثيقة �رية ن�رتها جملة "تامي" يف وقت �سابق 
،  اأن �س��الح البحرية االأمريك��ي يخطط الإقامة خميمات يف قواعد 
جوية �سابقة الحتجاز ع�رات االآالف من املهاجرين االإ�سافيني 
يف االأ�سه��ر القادمة . واأفادت الوثيقة باأن هذه اخلطط تاأتي دعما 

ل�سيا�س��ة الرئي���ض دونالد ترامب، التي تق�سي بع��دم الت�ساهل مع 
املهاجري��ن غ��ري ال�رعي��ني، م�س��رية اإىل اأن البحري��ة االأمريكية 
ميك��ن اأن تلبي طلب ترام��ب بو�سع اأي �سفينة ميك��ن اأن ت�ستخدم 
الإي��واء املهاجرين، حت��ت ت�رف ال�سلطات، وحت��ى بناء من�ساآت 
جديدة عر اإقامة خميمات "موؤقتة ومتوا�سعة" يف مدارج هبوط 

متهالكة .
وتق��رتح البحري��ة االأمريكية اإن�س��اء خميم ل�47 األ��ف �سخ�ض يف 
من�ساأة بالقرب من �سان فران�سي�سكو بوالية كاليفورنيا، و47 األفا 
اآخري��ن يف كامب ميدلتون اأكر قاع��دة مل�ساة البحرية االأمريكية 

)املارينز( بالقرب من يوما يف والية اأريزونا .

واشنطن – وكاالت

انطلقت النساء بسياراتهن في 

شوارع السعودية في منتصف 

الليل إيذانا برفع آخر حظر مفروض 

في العالم على قيادة المرأة يعتبره 

كثيرون منذ وقت طويل رمزا لقمع 

المرأة في المملكة. وقالت مجدولين 

العتيق التي تبلغ من العمر 23 عاما 

وهي تقود سيارتها السوداء من 

طراز ليكزس للمرة األولى في أنحاء 

العاصمة الرياض ”شعور غريب. أنا 

سعيدة جدا... أشعر بالفخر الشديد 

أنني أفعل ذلك اآلن“.


