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االتحاد األوروبي يدعو ميانمار إلطالق سراح 
صحفيين من رويترز

الصين تحث أميركا على عدم تعريض مضيق 
تايوان للخطر

 إعالن أسمرة.. بداية صفحة جديدة بين 
إثيوبيا وإريتريا

 بلجي��كا – وكالت   دع��ا الحت��اد الأوروب��ي ميامن��ار ، الثن��ن لإ�سق��اط 
التهامات املوجهة لثنن من ال�سحفين العاملن لدى رويرتز بعد اأن وجهت 
اإليهم��ا حمكمة اتهامات بانتهاك قانون الأ���رار الر�سمية. واعتقلت ال�سلطات 
يف ميامن��ار وا ل��ون )32 عاما( وكياو �سوي اأو )28 عام��ا( منذ كانون الأول 
2017. وكان��ا يعم��ان، وقت اعتقالهما، يف حتقي��ق يف مقتل ع�رة رجال 
و�سبي��ة م��ن م�سلم��ي الروهينج��ا يف قرية يف ولي��ة راخن. وقال��ت متحدثة 
با�س��م فيدري��كا موجريين��ي م�سوؤولة ال�سيا�س��ة اخلارجية بالحت��اد الأوروبي 
”الحتاد الأوروبي يتوقع اإ�سقاط التهامات عن ال�سحفين اللذين يحاكمان 
ملج��رد ممار�ستهما حقهم��ا يف حرية التعبري والقيام مبهام عملهما واأن يطلق 

�راحهما على الفور ليتمكنا من لقاء اأ�رتيهما وا�ستئناف عملهما املهم“.

بكن – وكالت  حثت وزارة اخلارجية ال�سينية يوم الثنن الوليات املتحدة 
على عدم اتخاذ اأي خطوات من �ساأنها اأن تعر�ض ال�سام وال�ستقرار يف م�سيق 
تاي��وان للخط��ر. جاء ذل��ك بعد اأن اأبح��رت �سفينتان حربيت��ان اأمريكيتان عرب 
م�سيق تايوان يف رحلة تعتربها اجلزيرة املتمتعة باحلكم الذاتي موؤ�را على 
دعم وا�سنطن. وقال م�سوؤولون اأمريكيون اإن مدمرتن عربتا امل�سيق يف مطلع 
الأ�سبوع وو�سفوا ذلك باأنه ”عبور روتيني يف املياه الدولية مل�سيق تايوان“.
وه��ذا اأول عبور ل�سفن من البحرية الأمريكي��ة يف م�سيق تايوان منذ نحو عام 
وياأت��ي و�س��ط ت�ساع��د التوتر بن الولي��ات املتحدة وال�س��ن ب�سبب خافات 
جتاري��ة يب��دو اأن اأمدها �سيط��ول. كما ياأتي اأي�س��ا بعد �سل�سلة م��ن املناورات 

الع�سكرية ال�سينية حول اجلزيرة مما زاد من حدة توترات بن تايبه وبكن.
وقال��ت ه��وا ت�سون ينغ املتحدثة با�س��م اخلارجية ال�سيني��ة اإن ال�سن تتبعت 
حت��ركات ال�سفينت��ن و“ع��ربت بالفع��ل عن قلقه��ا للوليات املتح��دة يف هذا 
ال�س��اأن“. واأ�ساف��ت لل�سحفي��ن يف اإف��ادة �سحفي��ة معتادة يف بك��ن ”علينا 
اأن نق��ول بو�س��وح اإن مو�س��وع تاي��وان مرتب��ط بال�سي��ادة ال�سيني��ة ووحدة 
الأرا�س��ي... نحث الوليات املتحدة على اللتزام الف��وري والدقيق مببداأ �سن 
واح��دة... وجتنب الإ�رار بالعاقات ال�سينية الأمريكية وبال�سام وال�ستقرار 

يف م�سيق تايوان“. 

ادي���ض ابابا – وكالت  وق��ع رئي�ض وزراء اإثيوبيا، اآبي اأحمد علي، الثنن، مع 
الرئي�ض الإريرتي، اأ�سيا�سي اأفورقي، "اإعان اأ�سمرة"، ليد�سن �سفحة جديدة يف 
العاقات بن اإثيوبيا واإريرتيا. وقالت هيئة الإذاعة الإثيوبية "اتفق الزعيمان 
خ��ال اجتماعهما عل��ى ا�ستعادة العاق��ات وا�ستئناف الرح��ات اجلوية بن 
البلدي��ن. كما اتفقا على امل�سارك��ة بتطوير املوانئ". وت�سمن الإعان �رورة 
تطبيع العاقات بن البلدين مع فتح احلدود بينهما يف وقت لحق، وان�سحاب 
اإثيوبي��ا م��ن املناطق الت��ي ت�سيطر عليها، وفق م��ا ذكرت م�س��ادر. كما �سمل 
الإعان اأي�سا التفاق بن البلدين على القيام بعمليات تطوير م�سرتك ملوانئ 
اإريرتي��ة عل��ى البحر الأحمر. وياأت��ي "اإعان اأ�سمرة" بعد ي��وم من لقاء زعيمي 
البلدي��ن، واتفاقهما عل��ى تطبيع العاقات واإنهاء اأزم��ة ع�سكرية ا�ستمرت 20 

عاما.

مو�سك��و – وكالت  اأعل��ن نائ��ب قائد �س��اح الهند�سة 
يف الق��وات امل�سلح��ة الرو�سي��ة قن�سطنط��ن مي�سك��و، 
الثن��ن، عودة مدربي املركز ال��دويل ملكافحة الألغام 
اإىل رو�سي��ا قادمن م��ن �سوريا، والذي��ن متكنوا خال 

مهمتهم من تدريب اأكرث من 1200 خبري.
وق��ال مي�سكو خ��ال مرا�س��م ال�ستقبال: "ق��ام املركز 
ال��دويل ملكافح��ة الألغ��ام يف رو�سي��ا، بالتع��اون مع 
املخت�س��ن ال�سورين، يف وق��ت قيا�سي ق�سري باإجراء 
عمليات اإزالة األغ��ام اإن�سانية فريدة من نوعها ومعقدة 
املدني��ن  ال�سوري��ن  م��ن  الآلف  لع���رات  �سمح��ت 
بالع��ودة باأم��ان اإىل ديارهم. ومت احلف��اظ على مواقع 
من ال��رتاث التاريخي العاملي كانت مه��ددة بالتدمري 

املحتوم".
واأ�س��اف مي�سكو، اأن اإنتاج العبوات النا�سفة يف �سوريا 
اإياء  "مت  "مت تنظيمه على نطاق �سناعي"، وبالتايل 
اهتمام متزايد لتدريب الكوادر ال�سورية الوطنية لإزالة 

الألغام".
وختم مي�سكو بالقول: "مت تخريج 14 دفعة، ومت تدريب 
اأكرث م��ن 1200 متخ�س�ض ق��وات الهند�سية ال�سورية، 
الذين يقوم��ون الآن بنجاح ب��اأداء املهام يف املناطق 
املح��ررة م��ن امل�سلح��ن. عن��د النتهاء من ال��دورات، 
يت��م تزوي��د املتدرب��ن بالو�سائل احلديث��ة للبحث عن 
املتفج��رات وحماية اخلب��ري. وقد قامت ق��وات اجلي�ض 
ال�س��وري بالفع��ل مب�سح ح��وايل األفي هكت��ار، واإبطال 

مفعول 3850 قطعة متفجرة". 

بذلك ح�سم ترامب الأمر، وحقق واحداً من اأبرز 
بنود حملت��ه النتخابية، و�سار مطلق اليدين 
يف حتدي��د �سيا�سة من��ح تاأ�سريات الدخول اإىل 
اأم��ريكا. وق��د مينحه ه��ذا "الن�ر" م��ن اأعلى 
�سلط��ة ق�سائي��ة يف الباد، املزي��د من الزخم 
حلم��ل الكونغر���ض عل��ى �س��ّن قان��ون جدي��د 
للهج��رة، ينطب��ق م��ع مقايي�س��ه وموا�سفاته 

ال�سيقة لها.
�س��دور احلك��م باأغلبي��ة �سوت واح��د، يعك�ض 
الت��ي ترج��ح فيه��ا كف��ة  تركيب��ة املحكم��ة 
املحافظ��ن، اأك��رث مم��ا ترج��ح في��ه ج��دارة 
حيثيات��ه القانونية. واإذا كان ذلك ل يقلل من 
قوته كتفوي�ض للرئي���ض، اإل اأّنه ل يقلل اأي�سًا 
م��ن جدارة الراأي املخالف الذي كاد اأن يطيح 
بق��رار ترامب، لول تعيينه قب��ل �سنة للقا�سي 

املحافظ نيل غور�ساك.
التميي��ز  "ي�رع��ن  احلك��م  اأّن  راأى  ك��راويل 

والات�سامح الديني"
تعلي��ل الأكرثي��ة لراأيها باأّن من ح��ق الرئي�ض 
اتخ��اذ الإج��راءات الازم��ة "حلماي��ة الأم��ن 
اأّن  ذل��ك  كفاي��ة.  متما�س��ك  غ��ري  الوطن��ي"، 
املط��روح هنا لي���ض اأحقية ال�سلط��ة التنفيذية 
يف اإدارة �س��وؤون الأم��ن، ب��ل د�ستوري��ة ه��ذه 
الإجراءات. والقول اإّن املحكمة العليا "ل تريد 
اأن جتادل ال�سلط��ة التنفيذية يف اأمور الأمن"، 
ل ي�ستقي��م بالق��در املطل��وب، واإل فل��م وقف 

اأربعة ق�ساة �سد احلكم.
يف الق�ساي��ا املتما�سكة د�ستوري��ًا )املحكمة 

العلي��ا تب��ت يف الدع��اوى م��ن ه��ذه الناحية 
فق��ط(، قلم��ا تنق�س��م املحكم��ة به��ذا ال�س��كل. 
�سوتوماي��ور،  �سوني��ا  املعرت�س��ة  القا�سي��ة 
انتق��دت املحكمة لأّنها مار�ست "الزدواجية" 

يف حكمها هذا.
وق��د توال��ت انتقادات كث��رية من ه��ذا النوع، 
ب��ن  للتميي��ز  مياأ�س���ض  املحكم��ة  "ق��رار 
اإح��دى  قال��ت  كم��ا  الديني��ة"،  املعتق��دات 
املنظمات القانونية. نف���ض التعبري ا�ستخدمه 

النائ��ب الدميقراطي جو ك��راويل الذي راأى اأّن 
احلك��م "ي�رعن التمييز والات�سامح الديني". 
كم��ا اأع��رب العدي��د م��ن الدميقراطي��ن، مثل 
ال�سناتور ديك ديربن، عن خيبتهم من ت�سديق 

املحكمة على القرار الرئا�سي.
الكونغر���ض،  يف  اجلمهوري��ون  وحده��م   
واملحافظ��ون وموؤيدو الرئي���ض، رّحبوا بقرار 
املحكمة. من قياداتهم؛ اأعرب ال�سناتور ميت�ض 
ماكوني��ل، عن ارتياح��ه للحكم، يف حن كان 

ق��د عار�ض قرار احلظر عندم��ا اأ�سدره ترامب 
يف مطلع 2017، بعد اأيام من توليه الرئا�سة. 
لك��ن الآن انتخاب��ات الكونغر�ض على الأبواب 
يف نوفمرب/ت�ري��ن الثاين املقب��ل، ويبدو اأّن 
اجلمهوري��ن يطمحون اإىل توظيف ك�سب هذه 

اجلولة يف املحكمة ل�ساحلهم.
ل يخف��ى اأّن املو�س��وع قد ترك ظ��ل ت�سيي�سه 
عل��ى املحكمة. كما ل يخف��ى اأّن القرار موّجه 
نح��و امل�سلم��ن. الناط��ق الر�سم��ي يف البيت 

الأبي���ض، ق��ال اإّن الرئي���ض ل ي�سم��ل جمي��ع 
امل�سلم��ن باملن��ع. �سحي��ح. لك��ن ال�سحي��ح 
اأي�س��ًا اأّن ت�سوي��غ املن��ع من جان��ب املحكمة 

العليا، يوؤ�س�ض لتو�سيع املنع لحقًا.
يف الأ�س��ل ه��و ق��رار �سيا�سي، وتقون��ن الآن. 
املر�س��ح ترامب قد اأعلن ب��دون مواربة، ع�سية 
ب��دء حملت��ه النتخابي��ة يف دي�سمرب/كانون 
الأول 2015؛ اأّن امل�سلمن غري مرغوب فيهم، 
ومطل��وب "منعه��م م��ن ال�سف��ر اإىل اأم��ريكا"، 
وحت��ى اإ�سعار اآخ��ر. لحقًا ح���ر املنع ب�ست 
دول، لتنفي���ض ال�سج��ة. لك��ن املق�س��ود بقي 
عل��ى حال��ه. والآن ج��اءه الت�سوي��غ يف حلظة 
يواج��ه فيها معار�س��ة عارمة �س��د اإجراءات 
ف�س��ل الأطف��ال ع��ن ذويه��م الاجئ��ن، عند 
احل��دود اجلنوبية، والتي فر�س��ت عليه بع�ض 
الرتاج��ع. مك�س��ب ي�ستقوي به ترام��ب للتاأكيد 
عل��ى �سيا�سة "�سف��ر ت�سامح"، م��ع القادمن 
ع��رب تلك احلدود، وغريها، ومبا ميّكنه من �سد 
ع�سب قاعدته املوؤيدة له بقوة يف هذا التوجه 

"�سد الغريب".
وه��و تدب��ري �س��ارت الآن طري��ق العم��ل ب��ه 
مفتوحة، �س��واء كان الآخر قادمًا من اجلنوب 
الاتين��ي اأو من اأ�سح��اب الهوية "املمنوعة" 
م��ن دخ��ول اأم��ريكا، والت��ي �س��ارت مقرتنة 
التخويف��ي  ال�س��خ  بفع��ل  الإره��اب  ب�سبه��ة 
والتحري�س��ي املرّك��ز. م��ع اأن ه��ذا اخلط��اب 
عل��ى  وا�سع��ة  اعرتا�س��ات  زال،  وم��ا  لق��ى، 
خمتلف الأ�سع��دة وامل�ستويات الأمريكية، اإل 
اأّن دفعه اإىل حّيز التطبيق يجري حاليًا بزخم 

كبري، وبدعم القانون الذي انحاز اإىل جانبه.

 اك��دت  م�س��ادر مطلع��ة اأن عملي��ة ترحيل عنا�ر 
"جبهة الن�رة" من حمافظة درعا  بدات   الثنن 
بعدم��ا مت التو�س��ل لتف��اق باإخ��اء م�سلحي درعا 
البل��د وطريق ال�س��د واملخي��م اإىل اإدل��ب، واأن قافلة 
م��ن البا�سات اخل�راء و�سلت لهذه الغاية اإىل حي 
املن�سي��ة يف درعا الذي ي�س��كل نقطة النطاق نحو 

اإدلب يف ال�سمال ال�سوري.
وكان اجلي���ض ال�س��وري اأمن، طريق دم�س��ق �� عمان 
ال��دويل ب�س��كل كامل، ليفر���ض بذل��ك �سيطرته �سبه 

الكاملة على ريف درعا ال�رقي واجلنوبي ال�رقي، 
يف وق��ت انت���رت وح��دات م��ن اجلي���ض يف مع��رب 
ن�سي��ب احلدودي م��ع الأردن، وعاد اآلف النازحن 
اإىل منازله��م بعد التو�سل لتفاق يف اجلنوب لوقف 

القتال.
عل��ي  املتقاع��د  العمي��د  الع�سك��ري  اخلب��ري  وق��ال 
مق�س��ود   "مل يتبق من حمافظة درعا �سوى منطقة 
ي�سيط��ر عليها تنظيم داع���ض الإرهابي املحظور يف 
رو�سي��ا، وت�س��كل هذه املنطق��ة مثل��ث اللتقاء بن 
احل��دود ال�سورية الأردنية وح��دود اجلولن املحتل، 
ويتاأل��ف م��ن بل��دات حيط، ت�سي��ل، ال�سج��رة، نافعة 

و�سحم اجل��ولن"، متوقعا اأن يوجه اجلي�ض ال�سوري 
�سمن ه��ذا املثلث "�ربات قا�سم��ة لبع�ض جيوب 
تنظي��م "داع�ض" التي مار�ست القتل والإجرام خال 
ال�سن��وات ال�سابق��ة ب�سكل ل ميك��ن اأن يحتمله العقل 
الب���ري، وكان��ت ول ت��زال ت�س��كل خمل��ب الكي��ان 
الإ�رائيل��ي يف جن��وب �سوري��ة"، م�سيف��ا: اإن هذه 
الف�سائ��ل ل يحتم��ل عقله��ا التكف��ريي والإجرامي 
اأي مب��ادرة اإن�ساني��ة م��ن جه��ة ل حتم��ل عقائدها 
التكفريي��ة، ول جم��ال اأم��ام الدول��ة ال�سوري��ة يف 
التعام��ل معه��ا �س��وى بال�سي��ف، وهو الق��رار الذي 

اتخذه اجلي�ض ال�سوري.

خبير: داعش ستتعرض للطحن في الجوالن 

عباس يكشف موقف قادة الدول العربية من "صفقة القرن"

 شرعنة التمييز في اميركا.. تمنع دخول رعايا 6 دول 

عودة خبراء األلغام الروس بعد 
تدريبهم أكثر من ألف خبير في سوريا 

الجورنال – متابعة 

دمشق – وكاالت 

ك�س��ف الرئي���ض الفل�سطين��ي حمم��ود عبا�ض، عن 
موق��ف ق��ادة ال��دول العربي��ة من خط��ة الرئي�ض 
ال���رق  الأمريك��ي دونال��د ترام��ب لل�س��ام يف 

الأو�سط، واملعروفة ب�"�سفقة القرن".
وقال عبا�ض، يف م�ستهل اجتماع اللجنة املركزية 
حلرك��ة فتح، يف مقر الرئا�سة الفل�سطينية مبدينة 
رام اهلل: "اأ�سقاءن��ا الع��رب اأك��دوا لن��ا اأنه��م �سد 
�سفق��ة الع���ر، بالإ�ساف��ة اإىل اأن هن��اك دول 
يف الع��امل يف اأوروب��ا واآ�سي��ا واإفريقي��ا وغريها 
اأي�س��ا بداأت ت�ستبن باأن �سفق��ة الع�ر ل ميكن 
اأن مت��ر"، وذلك وفقًا لوكال��ة الأنباء الفل�سطينية 

"وفا".
وحول امل�ساحلة الوطنية، قال اأبو مازن: "اأكدنا 
لإخوانن��ا امل�ري��ن اأن خا�س��ة الق��ول اإنه اإذا 
اأرادت حما���ض امل�ساحل��ة فاإم��ا اأن ن�ستل��م كل 
�س��يء ونتحمل��ه اأو اإذا اأرادوا ه��م اأن يت�سلموا كل 
�س��يء فعليه��م اأن يتحملوا كل �س��يء، وهذا ل بد 
اأن يت�س��ح خال الفرتة املقبل��ة، ولذلك اأقول اإنه 
ل بد من عق��د اجتماع للمجل���ض املركزي ال�سهر 
املقب��ل ملناق�سة ه��ذه الق�سايا كله��ا، واأن نتخذ 
بها الإجراءات التي تتنا�سب مع هذه الأو�ساع".

كم��ا حت��دث عبا���ض ع��ن ال�سغ��وط الإ�رائيلية 
القت�سادي��ة عل��ى الفل�سطيني��ن، وق��ال: "املال 
ال��ذي تعرت���ض اإ�رائي��ل عل��ى دفع��ه لعائ��ات 
ال�سه��داء والأ���رى، ه��ذا ل��ن ن�سم��ح لأح��د باأن 
يتدخل ب��ه، ه��وؤلء �سهداوؤنا وجرحان��ا واأ�رانا 
و�سن�ستم��ر بالدف��ع لهم، ونح��ن بداأنا به��ذا عام 

."1965
وكان طاه��ر النونو، القيادي يف حركة املقاومة 
الإ�سامي��ة الفل�سطينية "حما���ض"، ك�سف موقف 
ال��دول العربي��ة م��ن "�سفقة الق��رن"، موؤك��داً اأن 
حركة "حما�ض" ا�ستمعت ملوقف م�ري وا�سح 
برف�ض �سفقة القرن الذي جاء بها جاريد كو�سرن 
�سه��ر الرئي���ض الأمريك��ي دونال��د ترامب وكبري 
م�ست�ساري البيت الأبي�ض،  ف�سا عن وجود �سكل 
من اأ�سكال الرف�ض لدى القيادة الأردنية، وا�سفا 

تلك املواقف بالإيجابية للق�سية الفل�سطينية.

فلسطين – وكاالت 

البرلمان األوروبي يؤكد دعم إجراء انتخابات ديمقراطية في ليبيا

اأكد رئي�ض الربمل��ان الأوروبي اأنطونيو تاجاين على دعم 
بروك�س��ل للعملي��ة النتخابي��ة الدميقراطي��ة امل�ستقبلية، 
لفت��ا اإىل اأن ال�ستق��رار يف ليبي��ا يعن��ي ال�ستق��رار يف 

اأوروبا.
 وج��اء يف بيان �سحفي على املوقع الإلكرتوين للربملان 
الأوروب��ي، الثنن: "ال�ستق��رار يف ليبيا يعني ال�ستقرار 
يف اأوروب��ا، لذل��ك يجب على الحت��اد الأوروبي اأن يتكلم 

ب�س��وت واحد ويج��ب اأن تهدف جميع جهودن��ا اإىل دعم 
اإع��ادة بناء دولة ليبي��ا لت�سبح �ريكا قوي��ا". واأ�ساف: 
"اأن��ا يف ليبيا اليوم ملناق�سة الدور الذي ميكن للربملان 
الأوروب��ي اأن يلعبه يف عملية تثبيت ال�ستقرار يف الباد 
ودع��م تنظيم واإجراء انتخابات دميقراطية يف امل�ستقبل، 
كما اأن الربملان الأوروبي على ا�ستعداد لتقدمي امل�ساعدة 
م��ن اأج��ل النتق��ال الدميقراط��ي والتع��اون الربمل��اين". 
وبح�س��ب البي��ان: "�سيج��ري مناق�س��ة موج��ات الهج��رة 
وو�س��ع املهاجري��ن م��ع نائب��ة املمث��ل اخلا���ض لاأمم 

املتحدة ومن�سق��ة ال�سوؤون الإن�ساني��ة يف ليبيا ماريا دو 
فايل ريب��ريو، ومع موظفن من املفو�سية العليا ل�سوؤون 
الاجئ��ن التابعة لاأمم املتح��دة ومنظمة العمل الدولية 
للهج��رة يف طرابل���ض و�سي��زور الرئي���ض اأي�س��ا القاع��دة 
البحري��ة يف طرابل���ض ليكون ق��ادرا على ر�س��د املراقبة 
ال�ساحلي��ة والتدخ��ل يف البحر وال��ذي يتم اأي�س��ا بف�سل 

برامج التدريب التي ميولها الحتاد الأوروبي".
ويفرت���ض اأن يلتق��ي تاج��اين مع كل م��ن رئي�ض حكومة 
الوف��اق الليبي��ة فاي��ز ال���راج، ورئي�ض املجل���ض الأعلى 

الدول��ة خال��د امل�ري. وتع��اين ليبي��ا من ع��دم ا�ستقرار 
اأمني و�سيا�س��ي، وتواجه الباد حتدي��ات عديدة لتحقيق 
والأم��ن  القت�سادي��ة  والتنمي��ة  ال�سيا�س��ي  ال�ستق��رار 

الداخلي واإجراء انتخابات عامة هذا العام.
كم��ا تعترب الباد نقطة عبور ومغادرة للمهاجرين الذين 
يحاولون الو�سول اإىل اأوروبا، وخا�سة من بلدان اأفريقيا 
جنوب ال�سحراء. ويعترب الحت��اد الأوروبي متاأثراً ب�سدة 
م��ن هذه الأزمة ب�سبب ا�ستم��رار و�سول وفود املهاجرين 

اإىل �سواطئه عرب البحر.

بروكسل – وكاالت 

بعد جدل قانوني في 

المحاكم وخارجها، استمر 

سنة ونصف سنة، قضت 

المحكمة العليا، بأغلبية 

بسيطة 5 ضد 4، بأّن قرار 

الرئيس األميركي دونالد 

ترامب، حظر مواطني ستة 

بلدان؛ 5 منها ذات غالبية 

مسلمة )اليمن وسورية 

وليبيا وإيران والصومال 

وكوريا الشمالية( من دخول 

أميركا، يقع ضمن صالحياته، 

وبالتالي ال غبار على 

دستوريته.


