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المزيد من المراكز الستقبال الالجئين في ألمانيا

المجلس العسكري يستبعد "حزب البشير"
من تشكيل الحكومة

مصر: المفاوضات بشأن سد النهضة اإلثيوبي مستمرة

برليين - وكاالت : ك�شفت وزارة الداخلية االأملانية، مباحثات مع واليات احتادية 
لتاأ�شي�س مزيد من مراكز ا�شتقبال املهاجرين والالجئن.

وقال وكيل وزارة الداخلية هلموت تاي�شمان: "جنري مباحثات مع والية �شك�شونيا 
الإن�شاء مركزين اآخرين، خا�شًة يف مدينتي كمنيت�س واليبت�شيغ".

واأ�شيياف اأنييه من املحتمل اأن يتبع ذلك اتفاقات مع واليتن اأخرين حول تاأ�شي�س 
مركييز فيهييا حتى نهاييية  يونيو)حزيران( املقبييل، وقال: "توا�شلييت معنا واليات 

احتادية اأخرى واأعربت عن اهتمامها بالتعاون".
ي�شييار اإىل اأن مراكز اال�شتقبال اجلديدة املتفييق عليها يف اتفاقية االئتالف احلاكم 
لالجئيين واملهاجرييين حتييت ا�شييم "مراكز املر�شيياة" موجييودة يف اأربييع واليات 
احتادييية فقط حتى االآن. ومن املقرر بح�شب اتفاقييية االئتالف، اأن تتعاون الهيئة 
االحتادييية للهجرة و�شوؤون الالجئن، والهيئيية االحتادية للعمل، ومكاتب ال�شباب، 
وهيئييات �شييوؤون االأجانب داخل هذه املراكز م�شتقباًل، علييى اأن ُيعاد من ال يح�شل 
علييى احلماية املبا�رشة من هذه املراكز اإىل بالده، اأو اإىل الدولة االأوروبية االأخرى 

امل�شوؤولة عن طلب جلوئه.
ي�شييار اإىل اأن هناك حاليًا �شبعة مراكز "مر�شاة" يف والية بافاريا جنوبي اأملانيا، 

ومركز واحد يف كل من لباخ، وزارالند، ودري�شدن، و�شك�شونيا.

اخلرطوم - وكاالت : اأعلن املجل�س الع�شكري االنتقايل يف ال�شودان، اأن حزب املوؤمتر 
الوطنييي الييذي كان ينتمي اإىل الرئي�س املعزول عميير الب�شري، لن ي�شارك يف احلكومة 

االنتقالية املقبلة.
وطالييب املجل�س، القوى ال�شيا�شية بتقدمي روؤيتهييا للمرحلة االنتقالية خالل اأ�شبوع، 

فيما غاب عن االجتماع، ممثلو قوى اإعالن احلرية والتغيري.
وعقب اجتميياع بن املجل�س الع�شكري واأحزاب احلوار الوطنييي، اأعلن املجل�س اأي�شًا 

تاأييده لتويل �شخ�شية م�شتقلة رئا�شة احلكومة.
و�شبييق االجتماع اإعالن املجل�س اإلغيياء القوانن املقيدة للحريات، وال�شماح لالإعالم 

مبزاولة اأعماله من دون قيود.
وكان جتمييع املهنين، مهند�س التظاهرات يف ال�شييودان، طالب بت�شليم ال�شلطة فوراً 
حلكومة مدنية متوافق عليها، تدير الفرتة االنتقالية، مع جمل�س انتقايل مدين، حتت 

حماية القوات امل�شلحة.

القاهييرة - وكاالت :  اأكييد وزير املوارد املائية والري امل�رشي حممد عبد العاطي، 
اأن املفاو�شات ب�شاأن �شد النه�شة االإثيوبي م�شتمرة ومت تاأجيل االجتماعات ب�شبب 

تغيري احلكومة يف ال�شودان واالأحداث االأخرية هناك.
وقييال الوزير امل�ييرشي خالل اجتماع جلنة ال�شييوؤون االإفريقية يف الربملان: "كان 
ميين املقرر عقد اجتميياع على م�شتييوى وزراء الري الإثيوبيا وال�شييودان وم�رش يف 
القاهييرة، اإال اأنه مت تاأجيله ب�شبب تغيري احلكومة يف دولة ال�شودان واالأحداث التي 
�شهدتهييا، ومت بعدهييا االتفاق علييى عقد االجتماع مرة اأخرى خييالل االأيام املقبلة 

لكنه مل يتقرر موعده بعد".
وتابييع: "نحن ل�شنا �شد تنمية دول حو�س النيييل ون�شدد على ما قاله الرئي�س عبد 
الفتيياح ال�شي�شي وكييرره اأكرث من مرة نحيين دولة �شحراء يخرتقها نهيير النيل الأن 

اأر�شنا �شحراء واملياه بالن�شبة لنا حياة". %95 من 

اأكييد البيييان اخلتامييي الجتميياع روؤ�شيياء برملانات 
ااْلردن، وقرب�ييس، واليونييان، االإثنيين، يف منطقيية 
البحر امليت غييرب العا�شمة االأردنييية عمان، "دعم 
احلل ال�شامييل والعادل والدائم لل�ييرشاع الفل�شطيني 
االإ�رشائيلييي على اأ�شا�س حل الدولتن، وفقًا للقانون 
الدويل وقييرارات االأمم املتحدة ذات ال�شلة ومبادرة 
ال�شييالم العربييية، والتم�شييك بو�شييع مدينيية القد�س، 

والو�شاية الها�شمية على مقد�شاتها".
واأكييد االجتماع "دعم جهييود ا�شتئناف املفاو�شات 
املتعلقيية بق�شية قرب�س، م�شييدداً على موقفه الداعم 
للتو�شييل اإىل حل دائييم تقبله االأطييراف، ا�شتناداً اإىل 
قرارات ال�رشعية الدولية واالحرتام املتبادل ل�شيادة 

وا�شتقالل و�شالمة اأرا�شي الدول وعالقة اجلوار".
"مت االتفيياق علييى االرتقيياء  اأنييه  واأو�شييح البيييان 
التييي  الثالثيية  املجيياالت  االإقليمييي يف  بالتعيياون 
والتعليييم  وال�شياحيية  الطاقيية  اختيارهييا وهييي  مت 

والثقافة".

و�شييط �شغييط ميين اأردوغييان الإعييادة الت�شويييت يف 
ا�شطنبييول، غييريت اللجنيية العليا نتائييج االنتخابات 
يف اأماكيين اأخييرى ميين تركيييا، مرتكبيية واحييداً ميين 
اأ�شييواأ االعتييداءات لغاييية اللحظة علييى الدميوقراطية 
الرتكييية بعد ع�ييرشة اأيام على الغ�شييب الهائل حلزب 
اأردوغييان يف االنتخابات املحلية، عييزز قرار اللجنة 
العليييا رهييان الرئي�س الرتكي بت�شييييق اخلناق على 

املحافظات املحا�رشة ذات الغالبية الكردية.
عانى حزب العدالة والتنمية من انتكا�شة كربى بارزة 
يف 31 مار�ييس )اآذار( فخ�ييرش حمافظات اأ�شا�شية مبا 
فيها العا�شميية اأنقرة، واملركز االقت�شادي اإ�شطنبول 
ي�شييكل  الييذي  اجلمهييوري،  ال�شعييب  حييزب  ل�شالييح 

املعار�شة االأ�شا�شية.
وبعييد اإعييادة فييرز االأ�شييوات اأكرث ميين مييرة، تاأكدت 
خ�شييارة اإ�شطنبييول، بييداأ اأردوغييان ي�شغييط ميين اأجل 
تنظيييم  ت�شويييت جديد. وفيما رف�شييت اللجنة العليا 
طلب حييزب العداليية والتنمية باإعادة فييرز االأ�شوات 
يف اأنقييرة، اأظهييرت اللجنيية باإق�شائها �شبعيية روؤ�شاء 
بلديييات، ا�شتعدادها الإلغاء النتائييج عندما ال تعجب 

اأردوغان.
تناق�س ادعاءات اللجنة

علييى امل�شتوى التقنييي، حكمت اللجنة بيياأن الروؤ�شاء 
ال�شبعيية مل يكونوا موؤهلن للخدميية، الأنهم من الذين 

منعييوا ميين اخلدميية املدنية مبر�شييوم رئا�شييي. ومع 
ذلييك، �شمحت اللجنة لهييم بالرت�شييح اإىل االنتخابات 
البلدية رغم املنع، بل حكمت اأي�شًا يف 2018 باأنهم 

موؤهلن للرت�شح اإىل ع�شوية الربملان.

كان الف�شييل االأ�شلي لهوؤالء وغريهييم من املوظفن 
املدنييين خطييوات حزبييية. وبعد عييودة اأنقييرة ل�شن 
حييرب على املتمردييين االأكييراد يف 2015، ا�شتخدم 
اأردوغييان �شلطييات "حييال الطييوارئ" التييي منحهييا 

منييع  التييي  املرا�شيييم  الإ�شييدار   2016 يف  لنف�شييه 
مبوجبهييا 150 األييف موظف من مهامهييم مبن فيهم 
اآالف االأع�شيياء ميين حييزب ال�شعييوب الدميوقراطييي. 
والفائييزون ال�شبعة الذين حرموا من منا�شبهم كانوا 

من اأربع حمافظات ذات غالبية كردية.
تناق�شات اأخرى

�شاعييدت اللجنيية العليييا اأردوغان لي�شميين حمافظة 
حافليية  انتخابييات  بعييد  الطابييع.  الكردييية  مو�ييس 
باملخالفييات يف الت�شويييت، ووجييود 2249 �شوتًا 
الغيييًا، خ�ييرش حييزب ال�شعييوب الدميوقراطييي ل�شالح 
 538 ب  املت�شييدد  االإ�شالموي-القومييي  التحالييف 
�شوتييًا. ويف اإحييدى الدوائيير االنتخابييية كان الفرق 

ثالثة اأ�شوات فقط.
 103 يف  اأخطيياًء  ال�شعييوب  حييزب  ك�شييف  وبعدمييا 
�شناديييق وكييرثة االأ�شوات امللغيياة، طالييب باإعادة 
فرز لالأ�شوات. ومع ذلك، ا�شتجابت اللجنة الأردوغان 
باإعييادة فييرز االأ�شوات يف اإ�شطنبول رغييم اأن الفارق 
األف �شوت ل�شالح املعار�شة، يف حن رف�شت   13
املطالييب اخلم�شة التي قدمها حييزب ال�شعوب الإعادة 

اإح�شاء االأ�شوات.
اأ�شعب العقبات

يف 2 اأبريل )ني�شان( اجلاري، حظرت حمافظة مو�س 
التجمعييات واملظاهييرات الأ�شبوعيين. وتعهييد حييزب 
ال�شعييوب بنق�س قييرار اللجنيية العليا اأمييام املحكمة 
الد�شتورية يف تركيا، وكذلك اأمام املحكمة االأوروبية 

حلقييوق االإن�شييان. اإن االعتييداءات احلديثيية على ذلك 
احلزب تعقب جهداً حكوميًا من�شقًا لتقوي�شه.

ورغييم اأن ال�شعييوب هو ثاين اأكرب حييزب معار�س، اإال 
اأنه واجييه اأ�شعب العقبات يف هذه االنتخابات. اأزيح 
م�شوؤولييو احلزب املنتخبون عيين منا�شبهم باالإكراه، 
ويقبييع رئي�شاه امل�شيياركان واالآالف من اأع�شائه يف 
ال�شجيين بناًء على تهم واهية، كما اأّن االإعالم الرتكي 

بالكاد غطى ن�شاطاته.
ويف العديييد ميين البلييدات التي يطغى عيهييا احل�شور 
الرتكي، خا�س مر�شحو احلزب حمالتهم و�شوتوا يف 

ظل وجود ع�شكري كثيف.
اأ�شواأ االعتداءات

و�شييط �شغييط ميين اأردوغييان الإعييادة الت�شويييت يف 
اإ�شطنبييول، غييريت اللجنيية العليا نتائييج االنتخابات 
يف اأماكيين اأخرى من تركيا، مرتكبييًة واحداً من اأ�شواأ 
االعتييداءات حتى اللحظة على الدميوقراطية الرتكية. 
اإن اإلغيياء االنت�شييارات االنتخابييية التييي حتققت يف 
اأ�شعييب الظييروف، ر�شاليية مبا�ييرشة اإىل املعار�شيية 
الرتكييية واملراقبيين الدولين على حد �شييواء، ورغم 
دعوة الناخبن االأتراك املدوية لالإ�شالح، ال يبدو اأن 
اإعييادة الدميوقراطية اإىل تركيا قريبيية باأي �شكل من 

االأ�شكال من تفكري اأردوغان.
ودعييت طاهيير اأوغلو اأخييرياً حلفاء تركيييا االأطل�شين 
ملطالبيية اأردوغييان باحييرتام نتائييج انتخابات، هي 

اأ�شاًل مثرية للجدل.

5 مهاجرين يعملون في إدارة ترامب.. تعرف عليهم

كما كان متوقعًا... أردوغان بدأ يغير نتائج االنتخابات

رؤوساء برلمانات األردن واليونان 
وقبرص يشددون على حل الدولتين

ذكرت محللة األبحاث في "مؤسسة 

الدفاع عن الديمقراطيات" ميرفي طاهر 

أوغلو أن اللجنة العليا لالنتخابات في 

تركيا، قلبت نتائج انتخاب سبعة رؤساء 

بلديات ينتمون إلى حزب الشعوب 

الديموقراطي يوم الخميس الماضي، 

فسلمت مكاتبهم إلى مرشحين خاسرين 

من الحزب الحاكم التابع للرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان.

انقرة - وكاالت

تبنييى الرئي�ييس االأمريكي دونالييد ترامب جمموعة من 
ال�شيا�شييات املناه�شيية للهجييرة واملهاجرييين، منييذ 
توليييه الرئا�شة، باإ�رشاره على بناء جدار على احلدود 
بيين الواليات املتحدة واملك�شيييك، ومنع ُم�شلمن من 
دخييول الواليييات املتحييدة، وخف�ييس عييدد الالجئن 

امل�شموح لهم بدخول البالد وغريها من االإجراءات.
ويف االآونيية االأخييرية، �شعد الرئي�س حملتييه للحد من 
الهجييرة، فاأميير امل�شوؤولن باإغالق احلييدود اجلنوبية، 
والنظيير يف اإمكانية اإر�شال املهاجرين غري ال�رشعين 
املوقوفيين اإىل "املييدن املييالذ"، اأي املناطييق التييي 
يحكمها الدميقراطيون، والتييي ال تالحق املهاجرين، 
اإ�شافييًة اإىل اإنهيياء امل�شاعدات لثييالث دول يف اأمريكا 

الو�شطى خوفًا من موجة املهاجرين.
ويف هييذه االأثنيياء، حتركييت اإدارة ترامييب لتقليل عدد 
املهاجرين الذين ي�شمح لهم بدخول الواليات املتحدة 
ب�شكل قانوين ب�شكل كبري، بينما تخطط الإغالق العديد 
من املراكييز املكلفة برتتيب خطط الهجييرة االأمريكية 
يف جميع اأنحاء العامل، وحماولة اإجبار طالبي اللجوء 

على االنتظار يف املك�شيك اأثناء معاجلة طلباتهم.
ولكن ذلك مل مينييع، كما اأظهر تقرير ل�شحيفة "بزن�س 
اإن�شايييدر"، مهاجرييين بارزين واأمريكييين من اجليل 
االأول للهجييرة ميين العمييل لفائييدة اإدارة ترامييب، مبا 
يف ذلييك طبعًا ال�شيييدة االأوىل ميالنيا ترامب، وترامب 

نف�شه الذي يتحدر من اأم هاجرت من ا�شكتلندا.
اإلن ت�شاو -1 وزيرة النقل 

ت�شغل اإيلن ت�شاو من�شب وزيرة النقل يف اإدارة ترامب 
منييذ يناير )كانون الثيياين( 2017. وُولدت يف مدينة 
تايبيييه، بتايييوان، وهاجييرت اإىل الواليييات املتحييدة 
مييع اأ�رشتهييا عندمييا كانييت يف الثامنيية ميين عمرها، 

واأ�شبحت اأمريكية متجن�شة يف الي 19.
�شغلت ت�شاو يف ال�شابق من�شب وزيرة العمل االأمريكي 
يف اإدارة الرئي�س االأمريكي ال�شابق جورج دبليو بو�س 

التي توا�شلت 8 اأعوام.
البيييت  يف  اال�شرتاتيجييية  االت�شيياالت  مديييرة   2-

االأبي�س مر�شيد�س �شالب
مر�شيد�ييس �شالب، ميين اأ�شل كوبي، ع�شييو يف احلزب 
اجلمهييوري منييذ فرتة طويليية، وعملت لييدى جمموعة 
�شغييط يف اإدارة الرئي�ييس ال�شابق جييورج دبليو بو�س، 
ويف جمل�س اإدارة جمعية "البندقية الوطنية" املدافعة 
عن احلق يف حمل وملكية ال�شالح، قبل ان�شمامها اإىل 

البيت االأبي�س مع اإدارة ترامب.
ولييدت �شييالب ون�شيياأت يف ميامييي، بفلوريييدا، �ُشجن 
والدهييا يف كوبييا 6 اأعوام بعد اأن تييورط يف التخطيط 

الغتيال الزعيم فيدل كا�شرتو.
-3 مديييرة مراكييز الرعاية واخلدمييات الطبية �شيما 

فريما
عملييت �شيمييا فريمييا مديرة ملراكييز خدمييات الرعاية 
وامل�شاعدات الطبية يف اإدارة ترامب منذ مار�س )اآذار( 

.2017
�شاعييدت �شابقييًا يف ت�شميم نظييام تاأميين للمقيمن 
ذوي الدخييل املنخف�ييس بوالييية اإنديانييا التييي كان 

يحكمها  نائب الرئي�س مايك بين�س.
ا�شت�شييارات  �رشكيية  واإدارة  بتاأ�شي�ييس  اأي�شييًا  قامييت 

.SVC Inc ال�شيا�شة ال�شحية
ولييدت فريمييا يف فرجينيا، بعد اأن هاجيير والدها من 

الهند.
اأكو�شتا األك�شاندر  -4 وزير العمل 

ُعن األك�شاندر اأكو�شتا وزيراً للعمل يف اأبريل )ني�شان( 
2017. ُولييد ون�شيياأ العميييد ال�شابييق لكلييية احلقييوق 
بجامعة فلوريدا الدولية، واملحامي ال�شابق للواليات 
اأبوييين  ميين  فلوريييدا  بوالييية  ميامييي  يف  املتحييدة 

مهاجرين من كوبا.
-5 ال�شيدة االأوىل ميالنيا ترامب

انتقلييت ال�شيييدة االأوىل وعار�شيية االأزييياء ال�شابقيية، 
ميالنيييا كناف�ييس، ميين �شلوفينيييا اإىل نيويييورك يف 

26 عامًا. 1996 عندما كان عمرها 

يف 2001، اأثناء مواعدة دونالد ترامب، ح�شلت على 
البطاقة اخل�رشاء يف اإطار برنامج EB-1، وح�شلت 
على مييا ي�شمييى بي"تاأ�شييرية اأين�شتاييين"، والتي متنح 

الو�شع القانوين.
رعييت ميالنيا االإقاميية القانونييية لوالديهييا، فيكتور 
واأميليييا كناف�ييس، الذييين اأ�شبحا بدورهمييا مواطنن 
اأمريكييين يف اأغ�شط�ييس )اآب( 2018، مبوجب �شيا�شة 
"الهجييرة املت�شل�شليية"، برنامج للهجييرة مرتكز على 

االأ�رشة الذي طاملا اأدانه الرئي�س ترامب.

واشنطن - وكاالن

فتح تدعو العتماد نداء مسؤولين أوروبيين 
سابقين الستباق "صفقة القرن"

رحبت حركة "فتح" التي يتزعمها الرئي�س الفل�شطيني حممود 
عبا�ييس، بدعييوة 37 وزير خارجية اأوروبييي وم�شوؤول �شابق، 
اإىل املمثليية االأعلييى لل�شيا�شيية اخلارجية لالحتيياد االأوروبي 
فريدريييكا موغريينييي، للتدخل يف حل ال�ييرشاع االإ�رشائيلي 

الفل�شطيني، قبل اإطالق "�شفقة القرن" االأمريكية.
وقييال املتحدث با�شم احلركة جمال نزال، يف بيان �شحايف، 
"يجييب التعبري بقييوة عن موقف اأوروبييي يت�شق مع قرارات 
ال�رشعييية الدولييية ويراعييي املطالييب الفل�شطينييية بال�شيادة 

واال�شتقالل تطبيقًا حلق تقرير امل�شري".
واعتييرب نزال اأن "نداء امل�شوؤولن االأوروبين ال�شابقن جدير 
بيياأن يلقييى اآذانييا �شاغييية يف بروك�شييل والعامل، مبييا يكفي 
العتميياده روحًا ون�شًا يف مبييادرة اأوروبية ت�شتبق املخاطر 
الناجميية عمييا ي�شمييى �شفقيية القرن الأنهييا ترتكييز فقط على 

التجاوب مع م�شالح اإ�رشائيل، وهدر احلقوق الفل�شطينية".

واأ�شيياف اأن "جتربيية اأوروبييا يف اعتميياد القانييون الييدويل 
واحييرتام حقييوق الغييري اأثبتييت جناعتهييا يف اإحقيياق ال�شالم 
واال�شتقييرار بن اجلييريان وال�رشكاء االأوروبييين، وعليه فاإن 
هناك فر�شة العتماد هذه املعايري يف مبادرة اأوروبية اأمام 
خماطر ا�شتبدال القانون الدويل وروح العمل اجلماعي دوليًا 

باالأحادية القطبية".
وقييال املتحدث با�شم فتح ميين اأن "غياب العدالة يف التحرك 
االأمريكييي املتوقييع ليين ُيحقييق ال�شييالم بييل �شياأتييي بنتيجة 
عك�شية، اإذ اأن ا�شباب ال�رشاع هي التنكر للحق الفل�شطيني يف 
تقرييير امل�شري، وا�شتبدال ذلك طييوال عقود م�شت بالتجاوب 

فقط مع مزاعم اإ�رشائيل".
وكان 37 وزييير خارجييية �شابييق وم�شييوؤول اأوروبييي بييارز، 
االحتيياد  خارجييية  ووزراء  موغرينييي  اإىل  ر�شاليية  بعثييوا 
احلالين يحييذرون فيها من خطة "�شفقة القرن" االأمريكية، 
وتداعياتهييا علييى ا�شتقرار ال�ييرشق االأو�شط، ويحثييون اأوروبا 

على التحرك.

عمان - وكاالت
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