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المزيد من المراكز الستقبال الالجئين في ألمانيا
برل�ين  -وكاالت  :ك�شفت وزارة الداخلية الأملانية ،مباحثات مع واليات احتادية
لت�أ�سي�س مزيد من مراكز ا�ستقبال املهاجرين والالجئني.
وقال وكيل وزارة الداخلية هلموت تاي�شمان" :جنري مباحثات مع والية �سك�سونيا
لإن�شاء مركزين �آخرين ،خا�ص ًة يف مدينتي كمنيت�س واليبت�سيغ".
و�أ�ض��اف �أن��ه من املحتمل �أن يتبع ذلك اتفاقات مع واليتني �أخريني حول ت�أ�سي�س
مرك��ز فيه��ا حتى نهاي��ة يونيو(حزيران) املقب��ل ،وقال" :توا�صل��ت معنا واليات
احتادية �أخرى و�أعربت عن اهتمامها بالتعاون".
ي�ش��ار �إىل �أن مراكز اال�ستقبال اجلديدة املتف��ق عليها يف اتفاقية االئتالف احلاكم
لالجئ�ين واملهاجري��ن حت��ت ا�س��م "مراكز املر�س��اة" موج��ودة يف �أرب��ع واليات
احتادي��ة فقط حتى الآن .ومن املقرر بح�سب اتفاقي��ة االئتالف� ،أن تتعاون الهيئة
االحتادي��ة للهجرة و�ش�ؤون الالجئني ،والهيئ��ة االحتادية للعمل ،ومكاتب ال�شباب،
وهيئ��ات �ش���ؤون الأجانب داخل هذه املراكز م�ستقبالً ،عل��ى �أن ُيعاد من ال يح�صل
عل��ى احلماية املبا�رشة من هذه املراكز �إىل بالده� ،أو �إىل الدولة الأوروبية الأخرى
امل�س�ؤولة عن طلب جلوئه.
ي�ش��ار �إىل �أن هناك حالي ًا �سبعة مراكز "مر�ساة" يف والية بافاريا جنوبي �أملانيا،
ومركز واحد يف كل من لباخ ،وزارالند ،ودري�سدن ،و�سك�سونيا.

المجلس العسكري يستبعد "حزب البشير"
من تشكيل الحكومة
اخلرطوم  -وكاالت � :أعلن املجل�س الع�سكري االنتقايل يف ال�سودان� ،أن حزب امل�ؤمتر
الوطن��ي ال��ذي كان ينتمي �إىل الرئي�س املعزول عم��ر الب�شري ،لن ي�شارك يف احلكومة
االنتقالية املقبلة.
وطال��ب املجل�س ،القوى ال�سيا�سية بتقدمي ر�ؤيته��ا للمرحلة االنتقالية خالل �أ�سبوع،
فيما غاب عن االجتماع ،ممثلو قوى �إعالن احلرية والتغيري.
وعقب اجتم��اع بني املجل�س الع�سكري و�أحزاب احلوار الوطن��ي� ،أعلن املجل�س �أي�ض ًا
ت�أييده لتويل �شخ�صية م�ستقلة رئا�سة احلكومة.
و�سب��ق االجتماع �إعالن املجل�س �إلغ��اء القوانني املقيدة للحريات ،وال�سماح للإعالم
مبزاولة �أعماله من دون قيود.
وكان جتم��ع املهنيني ،مهند�س التظاهرات يف ال�س��ودان ،طالب بت�سليم ال�سلطة فوراً
حلكومة مدنية متوافق عليها ،تدير الفرتة االنتقالية ،مع جمل�س انتقايل مدين ،حتت
حماية القوات امل�سلحة.

مصر :المفاوضات بشأن سد النهضة اإلثيوبي مستمرة
القاه��رة  -وكاالت � :أك��د وزير املوارد املائية والري امل�رصي حممد عبد العاطي،
�أن املفاو�ضات ب�ش�أن �سد النه�ضة الإثيوبي م�ستمرة ومت ت�أجيل االجتماعات ب�سبب
تغيري احلكومة يف ال�سودان والأحداث الأخرية هناك.
وق��ال الوزير امل��صري خالل اجتماع جلنة ال�ش���ؤون الإفريقية يف الربملان" :كان
م��ن املقرر عقد اجتم��اع على م�ست��وى وزراء الري لإثيوبيا وال�س��ودان وم�رص يف
القاه��رة� ،إال �أنه مت ت�أجيله ب�سبب تغيري احلكومة يف دولة ال�سودان والأحداث التي
�شهدته��ا ،ومت بعده��ا االتفاق عل��ى عقد االجتماع مرة �أخرى خ�لال الأيام املقبلة
لكنه مل يتقرر موعده بعد".
وتاب��ع" :نحن ل�سنا �ضد تنمية دول حو�ض الني��ل ون�شدد على ما قاله الرئي�س عبد
الفت��اح ال�سي�سي وك��رره �أكرث من مرة نح��ن دولة �صحراء يخرتقها نه��ر النيل لأن
 95%من �أر�ضنا �صحراء واملياه بالن�سبة لنا حياة".

3

 5مهاجرين يعملون في إدارة ترامب ..تعرف عليهم
واشنطن  -وكاالن

تبن��ى الرئي���س الأمريكي دونال��د ترامب جمموعة من
ال�سيا�س��ات املناه�ض��ة للهج��رة واملهاجري��ن ،من��ذ
تولي��ه الرئا�سة ،ب�إ�رصاره على بناء جدار على احلدود
ب�ين الواليات املتحدة واملك�سي��ك ،ومنع ُم�سلمني من
دخ��ول الوالي��ات املتح��دة ،وخف���ض ع��دد الالجئني
امل�سموح لهم بدخول البالد وغريها من الإجراءات.
ويف الآون��ة الأخ�يرة� ،صعد الرئي�س حملت��ه للحد من
الهج��رة ،ف�أم��ر امل�س�ؤولني ب�إغالق احل��دود اجلنوبية،
والنظ��ر يف �إمكانية �إر�سال املهاجرين غري ال�رشعيني
املوقوف�ين �إىل "امل��دن امل�لاذ"� ،أي املناط��ق الت��ي
يحكمها الدميقراطيون ،والت��ي ال تالحق املهاجرين،
�إ�ضاف�� ًة �إىل �إنه��اء امل�ساعدات لث�لاث دول يف �أمريكا
الو�سطى خوف ًا من موجة املهاجرين.
ويف ه��ذه الأثن��اء ،حترك��ت �إدارة ترام��ب لتقليل عدد
املهاجرين الذين ي�سمح لهم بدخول الواليات املتحدة
ب�شكل قانوين ب�شكل كبري ،بينما تخطط لإغالق العديد
من املراك��ز املكلفة برتتيب خطط الهج��رة الأمريكية
يف جميع �أنحاء العامل ،وحماولة �إجبار طالبي اللجوء
على االنتظار يف املك�سيك �أثناء معاجلة طلباتهم.
ولكن ذلك مل مين��ع ،كما �أظهر تقرير ل�صحيفة "بزن�س
�إن�ساي��در" ،مهاجري��ن بارزين و�أمريكي�ين من اجليل
الأول للهج��رة م��ن العم��ل لفائ��دة �إدارة ترام��ب ،مبا
يف ذل��ك طبع ًا ال�سي��دة الأوىل ميالنيا ترامب ،وترامب
نف�سه الذي يتحدر من �أم هاجرت من ا�سكتلندا.
 1وزيرة النقل �إلني ت�شاوت�شغل �إيلني ت�شاو من�صب وزيرة النقل يف �إدارة ترامب
من��ذ يناير (كانون الث��اين)  .2017و ُولدت يف مدينة
تايبي��ه ،بتاي��وان ،وهاج��رت �إىل الوالي��ات املتح��دة
م��ع �أ�رسته��ا عندم��ا كان��ت يف الثامن��ة م��ن عمرها،
و�أ�صبحت �أمريكية متجن�سة يف الـ .19
�شغلت ت�شاو يف ال�سابق من�صب وزيرة العمل الأمريكي
يف �إدارة الرئي�س الأمريكي ال�سابق جورج دبليو بو�ش
التي توا�صلت � 8أعوام.
 2مدي��رة االت�ص��االت اال�سرتاتيجي��ة يف البي��تالأبي�ض مر�سيد�س �شالب
مر�سيد���س �شالب ،م��ن �أ�صل كوبي ،ع�ض��و يف احلزب
اجلمه��وري من��ذ فرتة طويل��ة ،وعملت ل��دى جمموعة
�ضغ��ط يف �إدارة الرئي���س ال�سابق ج��ورج دبليو بو�ش،
ويف جمل�س �إدارة جمعية "البندقية الوطنية" املدافعة
عن احلق يف حمل وملكية ال�سالح ،قبل ان�ضمامها �إىل
البيت الأبي�ض مع �إدارة ترامب.
ول��دت �ش�لاب ون�ش���أت يف ميام��ي ،بفلوري��دا�ُ ،سجن
والده��ا يف كوب��ا � 6أعوام بعد �أن ت��ورط يف التخطيط
الغتيال الزعيم فيدل كا�سرتو.
 3مدي��رة مراك��ز الرعاية واخلدم��ات الطبية �سيمافريما
عمل��ت �سيم��ا فريم��ا مديرة ملراك��ز خدم��ات الرعاية
وامل�ساعدات الطبية يف �إدارة ترامب منذ مار�س (�آذار)

.2017
�ساع��دت �سابق�� ًا يف ت�صميم نظ��ام ت�أم�ين للمقيمني
ذوي الدخ��ل املنخف���ض بوالي��ة �إنديان��ا الت��ي كان
يحكمها نائب الرئي�س مايك بين�س.
قام��ت �أي�ض�� ًا بت�أ�سي���س و�إدارة �رشك��ة ا�ست�ش��ارات
ال�سيا�سة ال�صحية .SVC Inc
ول��دت فريم��ا يف فرجينيا ،بعد �أن هاج��ر والدها من
الهند.
 4-وزير العمل �ألك�ساندر �أكو�ستا

ُعني �ألك�ساندر �أكو�ستا وزيراً للعمل يف �أبريل (ني�سان)
ُ .2017ول��د ون�ش���أ العمي��د ال�ساب��ق لكلي��ة احلق��وق
بجامعة فلوريدا الدولية ،واملحامي ال�سابق للواليات
املتح��دة يف ميام��ي بوالي��ة فلوري��دا م��ن �أبوي��ن
مهاجرين من كوبا.
 5ال�سيدة الأوىل ميالنيا ترامبانتقل��ت ال�سي��دة الأوىل وعار�ض��ة الأزي��اء ال�سابق��ة،
ميالني��ا كناف���س ،م��ن �سلوفيني��ا �إىل نيوي��ورك يف
 1996عندما كان عمرها  26عاماً.

فتح تدعو العتماد نداء مسؤولين أوروبيين
سابقين الستباق "صفقة القرن"
القدس  -وكاالت

رحبت حركة "فتح" التي يتزعمها الرئي�س الفل�سطيني حممود
عبا���س ،بدع��وة  37وزير خارجية �أوروب��ي وم�س�ؤول �سابق،
�إىل املمثل��ة الأعل��ى لل�سيا�س��ة اخلارجية لالحت��اد الأوروبي
فريدري��كا موغريين��ي ،للتدخل يف حل ال��صراع الإ�رسائيلي
الفل�سطيني ،قبل �إطالق "�صفقة القرن" الأمريكية.
وق��ال املتحدث با�سم احلركة جمال نزال ،يف بيان �صحايف،
"يج��ب التعبري بق��وة عن موقف �أوروب��ي يت�سق مع قرارات
ال�رشعي��ة الدولي��ة ويراع��ي املطال��ب الفل�سطيني��ة بال�سيادة
واال�ستقالل تطبيق ًا حلق تقرير امل�صري".
واعت�بر نزال �أن "نداء امل�س�ؤولني الأوروبيني ال�سابقني جدير
ب���أن يلق��ى �آذان��ا �صاغي��ة يف بروك�س��ل والعامل ،مب��ا يكفي
العتم��اده روح ًا ون�ص ًا يف مب��ادرة �أوروبية ت�ستبق املخاطر
الناجم��ة عم��ا ي�سم��ى �صفق��ة القرن لأنه��ا ترتك��ز فقط على
التجاوب مع م�صالح �إ�رسائيل ،وهدر احلقوق الفل�سطينية".

و�أ�ض��اف �أن "جترب��ة �أوروب��ا يف اعتم��اد القان��ون ال��دويل
واح�ترام حق��وق الغ�ير �أثبت��ت جناعته��ا يف �إحق��اق ال�سالم
واال�ستق��رار بني اجل�يران وال�رشكاء الأوروبي�ين ،وعليه ف�إن
هناك فر�صة العتماد هذه املعايري يف مبادرة �أوروبية �أمام
خماطر ا�ستبدال القانون الدويل وروح العمل اجلماعي دولي ًا
بالأحادية القطبية".
وق��ال املتحدث با�سم فتح م��ن �أن "غياب العدالة يف التحرك
الأمريك��ي املتوق��ع ل��ن ُيحق��ق ال�س�لام ب��ل �سي�أت��ي بنتيجة
عك�سية� ،إذ �أن ا�سباب ال�رصاع هي التنكر للحق الفل�سطيني يف
تقري��ر امل�صري ،وا�ستبدال ذلك ط��وال عقود م�ضت بالتجاوب
فقط مع مزاعم �إ�رسائيل".
وكان  37وزي��ر خارجي��ة �ساب��ق وم�س���ؤول �أوروب��ي ب��ارز،
بعث��وا ر�سال��ة �إىل موغرين��ي ووزراء خارجي��ة االحت��اد
احلاليني يح��ذرون فيها من خطة "�صفقة القرن" الأمريكية،
وتداعياته��ا عل��ى ا�ستقرار ال��شرق الأو�سط ،ويحث��ون �أوروبا
على التحرك.

يف � ،2001أثناء مواعدة دونالد ترامب ،ح�صلت على
البطاقة اخل�رضاء يف �إطار برنامج  ،EB-1وح�صلت
على م��ا ي�سم��ى بـ"ت�أ�ش�يرة �أين�شتاي��ن" ،والتي متنح
الو�ضع القانوين.
رع��ت ميالنيا الإقام��ة القانوني��ة لوالديه��ا ،فيكتور
و�أميلي��ا كناف���س ،الذي��ن �أ�صبحا بدورهم��ا مواطنني
�أمريكي�ين يف �أغ�سط���س (�آب)  ،2018مبوجب �سيا�سة
"الهج��رة املت�سل�سل��ة" ،برنامج للهج��رة مرتكز على
الأ�رسة الذي طاملا �أدانه الرئي�س ترامب.

رؤوساء برلمانات األردن واليونان
وقبرص يشددون على حل الدولتين
عمان  -وكاالت

�أك��د البي��ان اخلتام��ي الجتم��اع ر�ؤ�س��اء برملانات
االْردن ،وقرب���ص ،واليون��ان ،الإثن�ين ،يف منطق��ة
البحر امليت غ��رب العا�صمة الأردني��ة عمان" ،دعم
احلل ال�شام��ل والعادل والدائم لل��صراع الفل�سطيني
الإ�رسائيل��ي على �أ�سا�س حل الدولتني ،وفق ًا للقانون
الدويل وق��رارات الأمم املتحدة ذات ال�صلة ومبادرة
ال�س�لام العربي��ة ،والتم�س��ك بو�ض��ع مدين��ة القد�س،
والو�صاية الها�شمية على مقد�ساتها".
و�أك��د االجتماع "دعم جه��ود ا�ستئناف املفاو�ضات
املتعلق��ة بق�ضية قرب�ص ،م�ش��دداً على موقفه الداعم
للتو�ص��ل �إىل حل دائ��م تقبله الأط��راف ،ا�ستناداً �إىل
قرارات ال�رشعية الدولية واالحرتام املتبادل ل�سيادة
وا�ستقالل و�سالمة �أرا�ضي الدول وعالقة اجلوار".
و�أو�ض��ح البي��ان �أن��ه "مت االتف��اق عل��ى االرتق��اء
بالتع��اون الإقليم��ي يف املج��االت الثالث��ة الت��ي
مت اختياره��ا وه��ي الطاق��ة وال�سياح��ة والتعلي��م
والثقافة".

كما كان متوقعًا ...أردوغان بدأ يغير نتائج االنتخابات
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

و�س��ط �ضغ��ط م��ن �أردوغ��ان لإع��ادة الت�صوي��ت يف
ا�سطنب��ول ،غ�يرت اللجن��ة العليا نتائ��ج االنتخابات
يف �أماك��ن �أخ��رى م��ن تركي��ا ،مرتكب��ة واح��داً م��ن
�أ�س��و�أ االعت��داءات لغاي��ة اللحظة عل��ى الدميوقراطية
الرتكي��ة بعد ع��شرة �أيام على الغ�ض��ب الهائل حلزب
�أردوغ��ان يف االنتخابات املحلية ،ع��زز قرار اللجنة
العلي��ا ره��ان الرئي�س الرتكي بت�ضيي��ق اخلناق على
املحافظات املحا�رصة ذات الغالبية الكردية.
عانى حزب العدالة والتنمية من انتكا�سة كربى بارزة
يف  31مار���س (�آذار) فخ��سر حمافظات �أ�سا�سية مبا
فيها العا�صم��ة �أنقرة ،واملركز االقت�صادي �إ�سطنبول
ل�صال��ح ح��زب ال�شع��ب اجلمه��وري ،ال��ذي ي�ش��كل
املعار�ضة الأ�سا�سية.
وبع��د �إع��ادة ف��رز الأ�ص��وات �أكرث م��ن م��رة ،ت�أكدت
خ�س��ارة �إ�سطنب��ول ،ب��د�أ �أردوغ��ان ي�ضغ��ط م��ن �أجل
تنظي��م ت�صوي��ت جديد .وفيما رف�ض��ت اللجنة العليا
طلب ح��زب العدال��ة والتنمية ب�إعادة ف��رز الأ�صوات
يف �أنق��رة� ،أظه��رت اللجن��ة ب�إق�صائها �سبع��ة ر�ؤ�ساء
بلدي��ات ،ا�ستعدادها لإلغاء النتائ��ج عندما ال تعجب
�أردوغان.

تناق�ض ادعاءات اللجنة

عل��ى امل�ستوى التقن��ي ،حكمت اللجنة ب���أن الر�ؤ�ساء
ال�سبع��ة مل يكونوا م�ؤهلني للخدم��ة ،لأنهم من الذين

منع��وا م��ن اخلدم��ة املدنية مبر�س��وم رئا�س��ي .ومع
ذل��ك� ،سمحت اللجنة له��م بالرت�ش��ح �إىل االنتخابات
البلدية رغم املنع ،بل حكمت �أي�ض ًا يف  2018ب�أنهم
م�ؤهلني للرت�شح �إىل ع�ضوية الربملان.

كان الف�ص��ل الأ�صلي له�ؤالء وغريه��م من املوظفني
املدني�ين خط��وات حزبي��ة .وبعد ع��ودة �أنق��رة ل�شن
ح��رب على املتمردي��ن الأك��راد يف  ،2015ا�ستخدم
�أردوغ��ان �سلط��ات "ح��ال الط��وارئ" الت��ي منحه��ا

لنف�س��ه يف  2016لإ�ص��دار املرا�سي��م الت��ي من��ع
مبوجبه��ا � 150أل��ف موظف من مهامه��م مبن فيهم
�آالف الأع�ض��اء م��ن ح��زب ال�شع��وب الدميوقراط��ي.
والفائ��زون ال�سبعة الذين حرموا من منا�صبهم كانوا
من �أربع حمافظات ذات غالبية كردية.

تناق�ضات �أخرى

�ساع��دت اللجن��ة العلي��ا �أردوغان لي�ضم��ن حمافظة
مو���س الكردي��ة الطاب��ع .بع��د انتخاب��ات حافل��ة
باملخالف��ات يف الت�صوي��ت ،ووج��ود � 2249صوت ًا
الغي��اً ،خ��سر ح��زب ال�شع��وب الدميوقراط��ي ل�صالح
التحال��ف الإ�سالموي-القوم��ي املت�ش��دد ب 538
�صوت��اً .ويف �إح��دى الدوائ��ر االنتخابي��ة كان الفرق
ثالثة �أ�صوات فقط.
وبعدم��ا ك�ش��ف ح��زب ال�شع��وب �أخط��ا ًء يف 103
�صنادي��ق وك�ثرة الأ�صوات امللغ��اة ،طال��ب ب�إعادة
فرز للأ�صوات .ومع ذلك ،ا�ستجابت اللجنة لأردوغان
ب�إع��ادة ف��رز الأ�صوات يف �إ�سطنبول رغ��م �أن الفارق
� 13ألف �صوت ل�صالح املعار�ضة ،يف حني رف�ضت
املطال��ب اخلم�سة التي قدمها ح��زب ال�شعوب لإعادة
�إح�صاء الأ�صوات.

�أ�صعب العقبات

يف � 2أبريل (ني�سان) اجلاري ،حظرت حمافظة مو�س
التجمع��ات واملظاه��رات لأ�سبوع�ين .وتعه��د ح��زب
ال�شع��وب بنق�ض ق��رار اللجن��ة العليا �أم��ام املحكمة
الد�ستورية يف تركيا ،وكذلك �أمام املحكمة الأوروبية

حلق��وق الإن�س��ان� .إن االعت��داءات احلديث��ة على ذلك
احلزب تعقب جهداً حكومي ًا من�سق ًا لتقوي�ضه.
ورغ��م �أن ال�شع��وب هو ثاين �أكرب ح��زب معار�ض� ،إال
�أنه واج��ه �أ�صعب العقبات يف هذه االنتخابات� .أزيح
م�س�ؤول��و احلزب املنتخبون ع��ن منا�صبهم بالإكراه،
ويقب��ع رئي�ساه امل�ش��اركان والآالف من �أع�ضائه يف
ال�سج��ن بنا ًء على تهم واهية ،كما � ّأن الإعالم الرتكي
بالكاد غطى ن�شاطاته.
ويف العدي��د م��ن البل��دات التي يطغى عيه��ا احل�ضور
الرتكي ،خا�ض مر�شحو احلزب حمالتهم و�صوتوا يف
ظل وجود ع�سكري كثيف.

�أ�سو�أ االعتداءات

و�س��ط �ضغ��ط م��ن �أردوغ��ان لإع��ادة الت�صوي��ت يف
�إ�سطنب��ول ،غ�يرت اللجن��ة العليا نتائ��ج االنتخابات
يف �أماك��ن �أخرى من تركيا ،مرتكب�� ًة واحداً من �أ�سو�أ
االعت��داءات حتى اللحظة على الدميوقراطية الرتكية.
�إن �إلغ��اء االنت�ص��ارات االنتخابي��ة الت��ي حتققت يف
�أ�صع��ب الظ��روف ،ر�سال��ة مبا��شرة �إىل املعار�ض��ة
الرتكي��ة واملراقب�ين الدوليني على حد �س��واء ،ورغم
دعوة الناخبني الأتراك املدوية للإ�صالح ،ال يبدو �أن
�إع��ادة الدميوقراطية �إىل تركيا قريب��ة ب�أي �شكل من
الأ�شكال من تفكري �أردوغان.
ودع��ت طاه��ر �أوغلو �أخ�يراً حلفاء تركي��ا الأطل�سيني
ملطالب��ة �أردوغ��ان باح�ترام نتائ��ج انتخابات ،هي
�أ�ص ًال مثرية للجدل.

