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السيسي يصدر قرارا جمهوريا حول سفر كبار رجال الدولة

الجيش الزيمبابوي يجوب الشوارع بعد احتجاجات 
عنيفة خلفت 200 قتيل

القدس: االحتالل يوسع مستوطنة لطمر 
آثار إسالمية

القاه��رة - وكاالت: اأ�سدر الرئي���س امل�رصي عبد الفتاح ال�سي�سي، قرارا 
جمهوري��ا ب�ساأن تنظيم �سفر كبار العاملني بالدولة يف مهام ر�سمية اأو 
الأعمال تتعلق بالوظيفة. ون�س القرار يف مادته االأوىل على اأنه "يكون 
الرتخي�س بال�سفر للخارج يف مهام ر�سمية اأو الأعمال تتعلق بالوظيفة 
بق��رار م��ن رئي���س اجلمهورية ل��كل م��ن رئي�س ال��وزراء ون��واب رئي�س 
ال��وزراء ووزراء الدفاع والداخلي��ة واخلارجية والعدل وروؤ�ساء الهيئات 
امل�ستقلة واالأجه��زة الرقابية واالأمنية ونوابهم، وي�رصي احلكم على كل 
م��ن ي�سغ��ل وظيف��ة اأو يعني يف من�س��ب بدرجة رئي�س جمل���س وزراء اأو 
نائ��ب رئي�س جمل�س وزراء". كما ين�س القرار على اأن "يكون الرتخي�س 
بال�سف��ر للخارج يف مهام ر�سمي��ة اأو الأعمال تتعلق بالوظيفة بقرار من 
رئي�س الوزراء للوزراء من غري املذكورين باملادة االأوىل ونواب الوزراء 
واملحافظني ون��واب املحافظني وروؤ�ساء املجال���س القومية والهيئات 
العام��ة وال���رصكات القاب�س��ة واالأجه��زة الت��ي له��ا موازن��ات خا�سة، 
وي���رصي احلك��م على كل من ي�سغ��ل وظيفة اأو يع��ني يف من�سب بدرجة 

وزير اأو نائب وزير"

ه��راري - وكاالت: جاب��ت قوات االأم��ن �سوارع ه��اراري الثالث��اء، واأطلقت طائرة 
هليكوب��رت الغ��از امل�سي��ل للدم��وع لتفري��ق متظاهري��ن، ظل��ت البن��وك واملدار���س 
وال���رصكات مغلق��ة بع��د يوم من حت��ول االحتجاج��ات على اأ�س��واأ اأزم��ة اقت�سادية 

ت�سهدها زميبابوي، اإىل العنف.
وجاءت ا�سطرابات االإثنني، و�سقط فيها نحو 200 قتيل بعد ارتفاع حاد يف اأ�سعار 
الوق��ود باأمر م��ن الرئي�س اإمر�س��ون منانغاغوا الذي يتهمه مواطن��ون نفد �سربهم، 

باأنه اأخل بوعوده بتحقيق منو اقت�سادي.
وكان منانغاغ��وا وعد كذلك باأن يناأى بنف�سه ع��ن النظام القمعي لروبرت موغابي 
الزعي��م ال��ذي حكم البالد لف��رتة طويلة واأطيح ب��ه يف انق��الب يف نوفمرب )ت�رصين 
الث��اين( 2017. وذك��ر �سهود اأن ق��وات االأمن انت�رصت يف ه��اراري، وبوالوايو ثاين 
اأك��رب م��دن زميباب��وي، يف حني �س��كا العديد من �س��كان العا�سمة م��ن عجزهم عن 
الدخ��ول عل��ى خدمة االإنرتنت. وقال��ت جماعة من املحام��ني املدافعني عن حقوق 
االإن�س��ان اإنه��ا "تلقت تقارير ع��ن اقتحام جنود ورجال �رصط��ة ملنازل يف هاراري 

اأثناء الليل ومهاجمة من ي�ستبه يف اأنهم متظاهرين".

القد���س - وكاالت: اأعلن��ت م�سادر عربية الثالثاء، اأن �سلط��ات االحتالل رخ�ست لبناء 
من�س��اآت ومراك��ز جتارية على اأنقا���س اآثار اإ�سالمية يف منطق��ة موديعني، غرب مدينة 
القد���س املحتل��ة. ووج��د علماء االآث��ار بقايا بل��دة مزدهرة يع��ود تاريخه��ا اإىل الفرتة 
االإ�سالمي��ة االأوىل، قبل حوايل 1200 ع��ام.، واكت�سف املنقبون يف البلدة منازل فخمة 
مزين��ة بالف�سيف�ساء، واالأقوا�س، واآبار مياه، ومعا�رص ،وور�س للزجاج. و�سلمت �سلطات 
االحت��الل هذه املنطقة لرجال اأعمال، لتغطية االآث��ار قريبًا، وتدمريها، قبل بناء مركز 
لوج�ست��ي جدي��د مل�ستوطنة موديعني املجاورة. وُيذك��ر اأن بقايا البلدة الواقعة يف التل 
املع��روف با�س��م النبي زكريا، اكت�سف��ت يف بداية 2018، اأثناء تنفي��ذ  حفريات الإنقاذ 
االآثار هناك. ويقع التل �سمال غرب م�ستوطنة موديعني وحتيط به كنوز اأثرية متتد على 
طول الطريق القدمية بني يافا و القد�س، و�سملت االكت�سافات ال�سابقة يف املنطقة، ديراً 

بيزنطيًا، وكهوفًا ا�ستخدمها رهبان زاهدون، ومقربًة رومانية.
ويف املوق��ع احل��ايل، اكت�س��ف علم��اء االآثار ع���رصات املباين الت��ي يع��ود تاريخها اإىل 

القرنني ال� 9 وال� 11 ميالدي، خالل حكم اخللفاء العبا�سيني والفاطميني للمنطقة.

اأعلنت منظمة االأمم املتحدة للطفولة )اليوني�سف(، 
الثالث��اء، اأن الربد القار���س والنق�س يف الرعاية 
ع يف  ال�سحي��ة اأودى بحي��اة 15 طفال بينهم ر�سّ

�سوريا.
وتويف االأطفال، ومعظمهم من الر�سع، يف خميم 
الركب��ان الواق��ع يف جن��وب ���رصق �سوري��ا قرب 
احل��دود م��ع االأردن، و�س��ط �س��ح يف امل�ساع��دات 

االإن�سانية.
يف غ�س��ون ذل��ك، ف��ارق اأطف��ال اآخ��رون احلياة 
خ��الل رحل��ة �ساق��ة بع��د الفرار م��ن اآخ��ر جيب 

لتنظيم داع�س االإرهابي يف �رصق البالد.
وت���رصب العا�سف��ة نورما، منذ االأح��د املا�سي، 
�سوريا مع االأرا�سي الفل�سطينية واالأردن ولبنان، 

حيث انخف�ست  درجات احلرارة ب�سكل كبري.
واأدت العا�سف��ة اإىل اأ���رصار فادح��ة مبخيم��ات 
النازح��ني يف عر�س��ال عل��ى احل��دود اللبناني��ة 
ال�سورية، حي��ث غرقت املخيمات مبي��اه ال�سيول 
وحتطم��ت اخليم م��ن ج��راء العوا�س��ف، وفق ما 

اأوردت الوكالة الوطنية اللبنانية لالإعالم.
اأظه��رت مقاط��ع  ال�سه��ر املا�س��ي،  اأواخ��ر  ويف 
فيديو انت�رصت عل��ى مواقع التوا�سل االجتماعي 
اخلمي���س، طرقا مغمورة باملي��اه يف خميم اأطمة 

للنازحني مبحافظة اإدلب.
واأثارت �سور االأو�س��اع املاأ�ساوية يف خميمات 
الن��زوح ال�س��وري تفاع��ال وا�سعا عل��ى املن�سات 
االجتماعي��ة، و�س��ط ا�ستي��اء م��ن ع��دم االكرتاث 
باملاأ�ساة وحت��ول �سحايا الو�س��ع االإن�ساين اإىل 

جمرد اأرقام.

ففي الوق��ت الذي توا�سل تركيا ن���رص قواتها يف املناطق 
احلدودي��ة م��ع �سوري��ا ا�ستع��دادا ل�سن عم��ل ع�سكري �سد 
امل�سلح��ني االأك��راد الذي��ن �ساع��دوا وا�سنط��ن يف الق�ساء 
عل��ى تنظيم داع�س، مل تنجح مهمة م�ست�سار االأمن القومي 
االأمريكي جون بولت��ون يف اإقناع االأتراك بوقف خططهم 

لغزو املناطق الكردية يف ال�سمال ال�سوري.
ولتوجيه ر�سالة قوية اإىل وا�سنطن، رف�س الرئي�س الرتكي 
رج��ب طي��ب اأردوغان مقابل��ة بولتون ال��ذي مل ياأخذ من 
وزير اخلارجية مولود ت�ساو�س اأوغلو ما يفيد باأن احلليف 
الرتك��ي �سيلت��زم باخلطوط االأمريكية احلم��راء يف �سوريا 

و�سمان عدم مهاحمة االأكراد.
لك��ن يب��دو اأن ترام��ب يع��رف جي��دا كي��ف يتعام��ل م��ع 
املمار�س��ات املتم��ردة م��ن جان��ب حليفه، فق��د جنح عرب 
فر�س عقوب��ات اقت�سادية قبل عدة اأ�سهر يف اإجبار اأنقرة 
عل��ى اإطالق ���رصاح الق�س االأمريكي اأن��درو بران�سون برغم 

�سدور حكم ق�سائي بحقه.
در�س بران�سون

وكان��ت العقوبات املتمثل��ة يف زيادة الر�س��وم اجلمركية 
على الواردات الرتكية، واإدراج وزيري العدل واملالية على 
قائم��ة حظر ال�سف��ر االأمريكية، قد ه��وت بالعملة الرتكية 

غري امل�ستقرة اإىل م�ستويات غري م�سبوقة.
واأدى تعن��ت الرئي���س الرتك��ي يف ه��ذه االأزم��ة اإىل مزي��د 
من اخل�سائ��ر، قبل اأن يذعن لل�سغ��وط االقت�سادية ويقرر 

اإطالق �رصاح الق�س االأمريكي.
ومتث��ل العملية الع�سكرية التي ح���رصت لها اأنقرة ل�رصب 
اجلماع��ات الكردية التي ان�سوت حت��ت راية قوات �سوريا 
ب��ني  العالق��ات  يف  جدي��دة  توت��ر  ب��وؤرة  الدميقراطي��ة، 

احلليفني.

وعدل��ت وا�سنط��ن ع��ن قراره��ا باالن�سح��اب ال�رصي��ع من 
�سوري��ا اإىل ان�سحاب تدريج��ي، بعدما و�سل��ت لقناعة اأن 
االأت��راك ل��ن يحلوا حمله��ا يف مكافحة تنظي��م داع�س، بل 
لينف��ذوا اأجن��دة قومية تتعل��ق ب�رصب ق��درات االأكراد يف 

ال�سمال ال�سوري.
الع�سا.. خيار ترامب االأخري

وي��وم االأح��د، ه��دد ترام��ب تركي��ا يف تغريدة قائ��ال اإنه 

"�سيدم��ر اقت�ساده��ا اإذا هاجم��ت االأك��راد"، ففت��ح بذلك 
اجلرح الرتكي الذي مازال ينزف يف العديد من القطاعات 
االقت�سادي��ة. واأ�س��اف وزي��ر اخلارجي��ة االأمريكي مايك 
بومبي��و تف�س��ريا لكلمات ترام��ب القا�سية، عندم��ا قال اإن 
تغري��دة الرئي���س كانت ت�س��ري اإىل عقوبات ميك��ن فر�سها 

على اأنقرة يف حال حتركت ع�سكريا �سد االأكراد.
اقت�ساد ه�س

وتاأت��ي التهديدات االأمريكية يف وق��ت ال ميكن لالقت�ساد 
الرتك��ي حتمل �رصبة جدي��دة، ح�سبما ت�س��ري االأرقام. فلم 
يتحم��ل �س��وق ���رصف العمل��ة املحلي��ة تغري��دة الرئي�س 
االمريكي، فانخف�ست اللرية التي خ�رصت نحو 30 باملئة 
م��ن قيمتها مقابل الدوالر يف الع��ام املا�سي، اإىل 5.53 

مقابل العملة االأمريكية يوم االثنني.
واأعلن��ت وزارة املالي��ة ي��وم الثالث��اء اأن ميزانية 2018 

اأظه��رت عجزا ق��دره 13.35 ملي��ار دوالر، فيم��ا اأظهرت 
بيان��ات من معه��د االإح�ساءات الرتك��ي اأن معدل البطالة 
يف تركي��ا بلغ 11.6 يف املئة يف الف��رتة من �سبتمرب اإىل 
نوفمرب، ارتفاعا من 11.4 باملئة بني اأغ�سط�س واأكتوبر.

وه��ذه االأرقام لن تك��ون يف �سالح حزب العدالة والتنمية 
عندم��ا يخو�س االنتخاب��ات املحلية املقبل��ة يف مار�س. 
فبح�س��ب مركز اإ�سنطب��ول لال�ستطالعات واالأبحاث، اعترب 
56 يف املئ��ة من الناخبني الذي��ن �سوتوا حلزب العدالة 
والتنمية احلاكم يف االنتخابات الربملانية االأخرية ب�سهر 
يونيو، اأن االقت�ساد مي��ر بحالة �سيئة، بينما ارتفعت هذه 
الن�سبة لت�س��ل اإىل 84 يف املئة بني موؤيدي حزب احلركة 
القومي��ة اليمين��ي املتحالف م��ع اأردوغ��ان واملوؤيد ل�سن 

عملية ع�سكرية �سد االأكراد.
وبناء على هذه املعطيات، جنحت التغريدة فيما مل ينجح 
في��ه بولت��ون، واأ�سفرت ع��ن ات�سال هاتفي م��ن اأردوغان 
لرتام��ب، ك�سف حمتواها ع��ن ا�ستجاب��ة االأول للتهديدات 
واأي�س��ا للخطة املوج��زة التي طرحها ترام��ب عرب تويرت، 
باإقام��ة منطق��ة عازل��ة يف ال�سم��ال ال�س��وري بعم��ق 30 

كيلومرتا.
ول��وح ترامب باجلزرة "االقت�سادي��ة" يف تغريدة جديدة، 
بعدم��ا رف��ع الع�س��ا يف التغري��دة الت��ي �سبقته��ا، قائ��ال 
اإن��ه حت��دث م��ع نظ��ريه الرتك��ي ليج��ري تقييم��ا ب�س��اأن 
كاف��ة املوا�سي��ع يف �سوري��ا، وم��ن بينها تق��دم املعركة 
�س��د داع���س، واملنطق��ة العازل��ة، وكذلك تعزي��ز التعاون 

االقت�سادي بني البلدين، واالإمكانات الكبرية لتو�سيعه.
وبع��د اأن كان اخلطاب الرتكي يتمث��ل يف دفن االأكراد يف 
مناطقهم، حتدث الرئي���س اأردوغان يوم الثالثاء عن دفن 
داع�س ووحدات حماية ال�سعب الكردية يف حال "اقتحموا 
احل��دود"، م�س��ريا اإىل اأن املنطق��ة العازل��ة �ستق��وم تركيا 

بفر�سها وفق االتفاق مع االأمريكيني.

السعودية: عقوبات ورسالة عاجلة إلى أمن الدولة

بالعصا والجزرة.. ترامب يأخذ من أردوغان ما يريد

وفاة أطفال ورضع جراء البرد بمخيمات النزوح في سوريا

واشنطن - الجورنال

واشنطن - الجورنال

راأ���س العاهل ال�سعودي املل��ك �سلمان بن عبد 
العزي��ز اآل �سعود، اجلل�س��ة التي عقدها جمل�س 
ال��وزراء ال�سع��ودي، بع��د ظه��ر الثالث��اء، يف 
ق���رص اليمامة مبدينة الريا�س. وقالت وكالة 
االأنباء ال�سعودية "وا���س"، اإن "امللك �سلمان، 
اأطل��ع املجل�س، يف بداي��ة اجلل�سة، على نتائج 
مباحثاته مع وزير اخلارجية االأمريكي مايك 
بومبيو، وما ت�سمنته من ا�ستعرا�س للعالقات 
التاريخية بني البلدين ال�سديقني، باالإ�سافة 
لبح��ث م�ستجدات االأو�ساع يف منطقة ال�رصق 
االأو�س��ط، واجله��ود املبذول��ة جتاهه��ا. ونوه 
جمل���س ال��وزراء، مبا اأكده العاه��ل ال�سعودي، 
الريفي��ة  التنمي��ة  برنام��ج  تد�سين��ه  خ��الل 
اعت��زاز  م��ن   ،2025 امل�ستدام��ة  الزراعي��ة 
بالكفاءات الوطني��ة يف كل املجاالت. واأ�ساد 
املجل���س بربنام��ج التنمية الريفي��ة الزراعية 
امل�ستدامة الذي ي�ستهدف عدًدا من القطاعات 
الواعدة وتعزيز القيمة امل�سافة من احليازات 
ال�سغ��رية واالأن�سط��ة الزراعي��ة، وي�سع��ى اإىل 
حتقيق تنمية اقت�سادية واجتماعية متوازنة 
ب��ني خمتلف �رصائح املجتمع، عرب اال�ستغالل 
االأمثل وامل�ستدام للموارد الطبيعية والزراعية 
واملائي��ة املتج��ددة. واأو�س��ح وزي��ر االإعالم 
ال�سع��ودي ترك��ي ب��ن عب��د اهلل ال�سبان��ة، يف 
بي��ان عقب اجلل�سة، اأن "جمل�س الوزراء تطرق 
اإىل اإع��الن وزي��ر الطاقة وال�سناع��ة والرثوة 
املعدني��ة ع��ن احتياطي��ات اململك��ة الثابتة 
من النفط والغاز الذي اأكدها التقييم امل�ستقل 
ال��ذي اأجرت��ه �رصك��ة )دي ان��د ام( الرائدة يف 
جم��ال اال�ست�س��ارات، ال��ذي يوؤكد م��رة اأخرى 
عل��ى اأهمية اململكة ودورها العاملي كم�سدر 
اآم��ن لالإم��دادات النفطية على امل��دى الطويل 
وال�سفافي��ة يف ن���رص املعلوم��ات واحلوكم��ة 
املتوازنة لقطاع البرتول". كما تناول جمل�س 
الوزراء، م��ا اأكدته اململكة �سم��ن م�ساركتها 
يف اأعم��ال ال��دورة التا�سعة للجمعي��ة العامة 

للوكال��ة الدولية للطاق��ة املتج��ددة )اإيرينا( 
يف اأب��و ظب��ي، باأنه��ا تعمل يف اإط��ار روؤيتها 
 ،2020 الوطني  التح��ول  2030، وبرنام��ج 
على بناء قطاع طاقة متجددة م�ستدام ي�سمل 
التقني��ات  ال�سناع��ات واخلدم��ات وتوط��ني 
وتاأهي��ل الك��وادر الب�رصي��ة، لتحقي��ق النم��و 
واأن  الطاق��ة،  م�س��ادر  وتنوي��ع  واالزده��ار 
اململكة ت�ستهدف اأن تك��ون مركزا رياديا يف 
الطاقة املتجددة خالل الع�رص �سنوات القادمة 

يقوم عل��ى قدرات حملي��ة لتطوير م�رصوعات 
وت�سني��ع وت�سدي��ر كامل �سل�سل��ة القيمة مبا 
يف��وق 200 قيق��ا وات، مرحب��ا باإعالن منح 
م���رصوع دومة اجلن��دل لطاقة الري��اح كاأول 
حمطة لطاقة الرياح يف اململكة، وثاين عطاء 
يت��م تقدميه، يف اإط��ار مبادرة املل��ك �سلمان 

للطاقة املتجددة.
وب��ني االأم��ري ترك��ي، اأن "املجل���س ثم��ن م��ا 
تولي��ه رئا�س��ة اأم��ن الدول��ة ومن�سوبوه��ا من 

جه��ود حثيث��ة يف متابع��ة وتعق��ب العنا�رص 
االإجرامي��ة الت��ي ت�س��كل تهديدا الأم��ن البالد 
ومقدراته��ا و�سلمه��ا االجتماع��ي، م�سريا يف 
هذا ال�ساأن اإىل الك�سف عن خلية اإرهابية ت�سم 
�سبعة من املطلوبني اأمنيا مبحافظة القطيف، 
تع��د لتنفي��ذ عم��ل اإجرامي و�سي��ك، ومبا�رصة 
اجله��ات االأمني��ة له��ا يف عملي��ة ا�ستباقي��ة 
والتعامل معهم مب��ا يقت�سي املوقف وحتييد 

خطرهم والق�ساء عليهم".

كم��ا ا�ستعر���س جمل���س ال��وزراء، جمل��ة من 
التقارير حول تطورات االأحداث وم�ستجداتها 
يف املنطقة والعامل، م�سريا اإىل ما يتعر�س له 
املواطنون الفل�سطينيون من حمالت الت�سعيد 
االإ�رصائيل��ي  االحت��الل  �سلط��ات  قب��ل  م��ن 
عل��ى  وال�سيط��رة  اال�ستيط��اين  والتوغ��ل 
االأرا�س��ي، وتاأكيد ���رصورة ا�سطالع جمل�س 
االأم��ن بتحم��ل م�سوؤولياته والتدخ��ل الفوري 

لوقف امل�ساريع اال�ستيطانية.

الرياض - الجورنال

ما بين تغريدة الرئيس 
األميركي دونالد ترامب 

التي هدد فيها تركيا 
بتدمير اقتصادها إذا 

هاجمت األكراد في 
سوريا، واالتصال 

الهاتفي الالحق من 
نظيره التركي رجب 

طيب أردوغان، مجرد 
ساعات لكنها كانت 

كافية الستيعاب أنقرة 
لسياسة العصا والجزرة 
التي وضعتها واشنطن 
في التعامل مع الحليف 

المتمرد.

ألمانيا: ترحيل مئات المهاجرين من دول المغرب العربي في 2018قضية فساد جديدة تالحق نتانياهو

   طال��ب مراق��ب الدول��ة االإ�رصائيل��ي القا�س��ي املتقاعد 
يو�سي��ف �سابريا امل�ست�س��ار الق�سائي للحكوم��ة اأفيخاي 
مندلبلي��ت بفح���س �سحة االدع��اءات التي ت�س��ري اإىل اأن 
رئي���س الوزراء االإ�رصائيلي بنيامني نتانياهو ح�سل على 
مئات اآالف ال�سواقل لتمويل طاقم الدفاع عنه يف ق�سايا 
الف�س��اد الت��ي حت��وم حول��ه، دون اأي ت�رصي��ح للح�سول 

عل��ى ه��ذه االأم��وال، وذلك عل��ى خلفية حتقي��ق �سحايف 
اأجرت��ه �سحيفة "هاآرت���س" االإ�رصائيلية. وذكرت م�سادر 
اإ�رصائيلي��ة، اأن  �ساب��ريا اأعلن اأنه توجه بطل��ب للم�ست�سار 
الق�سائ��ي للحكوم��ة ليفح���س ح�س��ول نتنياه��و عل��ى 
  300 األ��ف �سيقل م��ن قريبه نت��ان ميليكوف�سكي لتمويل 
اال�ست�س��ارة القانوني��ة اخلا�سة بنتانياه��و حول �سبهات 
الف�س��اد التي حت��وم حوله، وفق م��ا اأوردت وكالة االأنباء 

الفل�سطينية وفا، اليوم الثالثاء.

واعت��رب املراق��ب اأن ح�سول نتانياهو عل��ى هذه االأموال 
دون موافق��ة اللجن��ة املخولة بامل�سادق��ة على ح�سول 
رئي���س وزراء الأموال من  اأفراد، رمبا ُيعترب خرقا للقانون 
واللجن��ة  اأن��ه  القا�س��ي  واأو�س��ح  املتبع��ة.  واالأع��راف 
املذكورة مل يكونا على علم بتلقي نتانياهو هذه االأموال 
بالفعل عن��د مناق�سة الطلب.  ورف�ست اللجنة قبل �سهرين 
الرتخي���س لنتانياهو باحل�سول على االأموال  لال�ستعانة 

بها يف متويل تكاليف طاقم الدفاع عنه.

رحل��ت اأملاني��ا اأك��رث م��ن 1500 مهاج��ر م��ن دول 
املغ��رب العرب��ي، م��ن املخالفني للوائ��ح االقامة يف 
االأ�سه��ر ال��� 11 االأوىل م��ن 2018، ح�س��ب بيان��ات 
ح�سلت عليها وكالة االأنباء االأملانية،الثالثاء. وتفيد 
بيانات وزارة الداخلي��ة االأملانية باأن 534 جزائريًا 
و665 مغربيًا و318 تون�سيًا، رحلوا من اأملانيا حتى 

نوفم��رب )ت�رصين الث��اين( 2018. وك�سف��ت البيانات 
اأن 386 مهاج��راً م��ن تل��ك ال��دول اخت��اروا الع��ودة 
اإىل اأوطانه��م طوع��ًا، على امت��داد 2018، من بينهم 
266 جزائري��ًا، و53 مغربيًا، و67 تون�سيًا. وت�سمح 
العودة طوع��ًا للمهاجرين غري ال�رصعيني باال�ستفادة 
م��ن برامج متوي��ل م��ن احلكوم��ة االأملاني��ة الإطالق 
م�ساريع خا�سة بهم يف دولهم االأ�سلية. وك�سف وزير 
التنمي��ة والتعاون االأملاين جغرد مول��ر اأثناء زيارته 

لتون���س يف اأكتوب��ر )ت�رصي��ن االأول( املا�سي، خططًا 
لربامج انتداب ت�ستهدف تخ�سي�س ح�سة للمهاجرين 
املرحل��ني الدماجهم يف ���رصكات اأملاني��ة م�ستثمرة 
بدول جنوب املتو�س��ط. وف�سلت عدة حماوالت �سابقة 
من احلكومة االأملانية لنيل م�سادقة جمل�س الواليات 
على قرار ت�سنيف دول منطقة �سمال اأفريقيا "جهات 
اآمن��ة"، م��ا ي�سم��ح برف���س طلب��ات اللج��وء تلقائي��ًا 

للمهاجرين اأو الالجئني القادمني منها.
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