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البحرية الروسية: واشنطن تعزز قدراتها العسكرية عند مياهنا

الرياض تعيد النظر في رسوم العمالة 
األجنبية الوافدة

ترامب يبتز الكونغرس: اإلغالق الحكومي لن 
ينتهي إال بشرط

مو�س��كو - �جلورن��ال: �أك��د قائ��د �لبحرية �لرو�س��ية �لأم��ري�ل فالدميري كورول��وف، �أن 
�لوليات �ملتحدة وحلفاءها ين�رشون �أ�س��لحتهم �ل�س��ر�تيجية عالية �لدقة قرب حدود 

رو�سيا.
و�  وقال كورولوف خالل �جتماع يف بطر�سبورغ ، �إن و��سنطن و�رشكاءها يف �لناتو كثرّ
يف �لآونة �لأخرية يف �أن�س��طة �لتدريب �لقتايل و�لعملياتي قرب حدود رو�س��يا، ون�رشو� 
�أنظم��ة دفاع �ساروخية بحرية �أمريكية، ومر�فق ع�سكرية ومنظومات ��سر�تيجية غري 

نووية لالأ�سلحة عالية �لدقة يف �ملناطق �لبحرية �ملتاخمة لرو�سيا.
و�س��دد �لأم��ري�ل على �أن تعد�د �لق��و�ت �لبحرية �لرو�سية يتيح �س��د �أي تهديد�ت قادمة 
م��ن جهة �لبحر، مبينا �أن وجود �لبحرية �لرو�سية يف �ملياه �لعاملية توؤمنه حو�يل مئة 

�سفينة حربية من خمتلف �ل�سنوف.
و�أ�س��اف كورول��وف �أن �لغو��سات �لنووية �لرو�سية من �جلي��ل �جلديد، �ستكون عن�رش� 
�أ�سا�سي��ا يف ق��و�م ق��و�ت �لبحرية م�ستقب��ال، بينما �ست�س��كل �لفرقاطات و�سف��ن �لإنز�ل 

�لكبرية �أ�سا�سا ملجموعات �ل�سفن يف �ملحيطات.

�لريا���ض - �جلورن��ال: ك�سف وزير �لتجارة و�ل�ستثم��ار �ل�سعودي ماجد �لق�سبي، عن 
در��س��ة ��ستكمل��ت تهدف لإع��ادة �لنظر يف �ملقابل �مل��ايل للعمالة �لأجنبي��ة �لو�فدة، 

و�لتي �ستعر�ض قريبا على جمل�ض �لوزر�ء.
وق��ال �لوزير يف مقابلة م��ع قناة "روتانا خليجية" جرت يف وقت �سابق من �لأ�سبوع 
�جل��اري، �إن �ملجل�ض �سينظر يف �إيجابيات و�سلبيات ق��ر�ر فر�ض مقابل مايل للعمالة 

�لو�فدة، على �أن يتم �لإعالن عن �لقر�ر يف غ�سون �أ�سهر.
ورف���ض �لوزير �لك�سف عن نتيجة �لدر��س��ة، و�إن كان �لتوجه نحو تثبيت ر�سم �ملقابل 
�ملايل �أو خف�سه، لكنه �كتفى بالقول �إن "�جتاه �لدر��سة هو م�سلحة �لبلد و�ملو�طن".

وتفر���ض �ل�سعودية منذ بد�ي��ة 2018 مقابال ماليا على �لعمالة �لو�فدة �إليها، ير�وح 
ما بني 300 �إىل 400 ريال �سعودي )80 – 105 دولر( للعام 2018، ودفعه يجري 
ح�س��ب �أعد�د �لعمال��ة �لو�فدة مقابل �لوطنية. وتهدف �لريا�ض من خالل هذه �ل�سيا�سة 
�إىل ت�سجي��ع �ل���رشكات على توظي��ف �ملو�طنني �ل�سعوديني بدل م��ن �لعمالة �لأجنبية 
�لو�ف��دة. ويف وق��ت �سابق �أف��اد وزير �ملالية �ل�سعودي، حممد �جلدع��ان، باأنه ل توجد 

نية لتعديل �لر�سوم �ملفرو�سة على �لو�فدين.

و��سنط��ن - �جلورن��ال: �أعلن �لرئي���ض �لأمريكي دونالد تر�م��ب، �أن �لإغالق �جلزئي 
ملوؤ�س�س��ات �حلكوم��ة لن ينتهي �إل بتوفري �لتمويل �ل��الزم للجد�ر �حلدودي �ملقرح 
عل��ى �حل��دود م��ع �ملك�سي��ك.  و�أ�ساف تر�م��ب يف ت�رشيح��ات �أدىل بها م��ن �لبيت 
�لأبي���ض: "ل �أ�ستطي��ع �أن �أبلغكم مبوعد �إعادة فتح موؤ�س�س��ات �حلكومة، ما �أ�ستطيع 
قول��ه ه��و �أنه لن ُيعاد فتحه��ا �إل بتاأمني )�لتموي��ل �لالزم( للج��د�ر"، ح�سبما نقلت 
�سبكة )�سي �إن �إن( �لأمريكية.  ومنذ �ل�سبت �ملا�سي، ت�سهد �حلكومة �لأمريكية حالة 
�إغ��الق جزئ��ي بعد تخط��ي �ملوعد �لنهائ��ي للتو�سل لتفاق ح��ول �لتمويل.  وي�رش 
تر�م��ب على �أن ت�سم��ل �ملو�زنة �حلكومية 5 مليار�ت دولر عل��ى �لأقل، لبناء جد�ر 
عل��ى �حلدود مع �ملك�سيك. وجتري مفاو�سات ب��ني �إد�رة تر�مب و�لدميقر�طيني يف 
�لكونغر�ض ب�ساأن خف�ض �ملبلغ �لذي يطلبه تر�مب، دون حتقيق تقدم.  وينظر �حلزب 
�لدميقر�ط��ي �ملعار�ض �إىل �جل��د�ر على �أنه م�سيعة للمال خلدم��ة �أغر��ض �سيا�سية 

لر�مب. 
ويبل��غ طول حدود �لوليات �ملتحدة مع جارتها �ملك�سيك 3 �آلف كم، منها 1100 
ك��م م�سيج��ة بجد�ر و�أ�س��الك �سائكة، لكن ه��ذ� �لق�سم ي�سوبه عدد م��ن �لفتحات �لتي 
تتم من خاللها عمليات �لتهريب و�لت�سلل.  و�سبق للحكومة �لفيدر�لية �لأمريكية �أن 

�أُغلقت مرتني يف يناير وفرب�ير �ملا�سيني ب�سبب �أزمة مو�زنة م�سابهة. 

�تهمت و�سائل �إعالم �أمريكية �ل�سفارة �ل�سعودية يف و��سنطن 
بتهري��ب طال��ب �سع��ودي كان يدر���ض بالولي��ات �ملتحدة، 
وذل��ك قب��ل �أ�سبوعني م��ن موعد حماكمته، بع��د دع�سه فتاة 
�أمريكي��ة، ح��ني كان يق��ود �سيارت��ه بطريقة مته��ورة، عام 
�أن  "�أوريغوني��ان" �لأمريكي��ة،  2016. وذك��رت �سحيف��ة 
�لطال��ب �ل�سعودي عبد �لرحمن �سم��ري نور� )21 عامًا(، قتل 
مر�ِهق��ة �أمريكي��ة ُتدعى فالون �سم��ارت )15 عامًا(، بعدما 
�سدمه��ا ب�سيارته �لفارهة، يف حادث �سري بولية �أوريغون، 
ح��ني �نحرف عن طريقه على نحو خمالف، بهدف �للتفاف 

على زحام مروري. 

�إعالمي��ة  تقاري��ر  حتدث��ت 
�ل�ساع��ات  متع��ددة، خ��الل 
�ملا�سي��ة، ع��ن ب��دء �أعمال 
�سف��ارة  د�خ��ل  �لرمي��م 
و�س��ط  �لو�قع��ة  �لإم��ار�ت 
�لعا�سم��ة �ل�سوري��ة دم�سق، 
فيم��ا يب��دو �أنها �إ�س��ارة �إىل 
�ل�سف��ارة،  �فتت��اح  �ق��ر�ب 
�لت��ي �أُغلق��ت من��ذ 6 �أعو�م 
�ل�سوري��ة،  �حل��رب  ب�سب��ب 
و�إع��ادة �لعالقات مع نظام 

ب�سار �لأ�سد.
ون�رشت �سفح��ات �لتو��سل 
�لجتماع��ي �ل�سورية �سور�ً 
ُتظه��ر ب��دء �أعم��ال �سيان��ة 
مبن��ى �ل�سف��ارة �لإمار�تي��ة 
رمان��ة"  "�أب��و  منطق��ة  يف 

بدم�سق.
"�لوطن"،  ونقل��ت �سحيف��ة 
�ملقربة من �لنظام �ل�سوري، 
عن نائ��ب وزي��ر �خلارجية 
و�ملغربني، في�سل �ملقد�د، 
يتعل��ق  م��ا  ب�س��اأن  قول��ه 
بالأنب��اء �لت��ي حتدث��ت عن 
�لإم��ار�ت  ع��ودة  �حتم��ال 
لفت��ح �سفارتها لدى �سوريا: 
"نح��ن نرح��ب ب��اأي خطوة 
كل  تعي��د  �أن  �أج��ل  م��ن 

�ل��دول �لعربية �لت��ي �أغلقت 
عل��ى  �لعم��ل  �سفار�ته��ا، 
�لعربية  �جلمهوري��ة  �أر���ض 
�إع��ادة  وق��ر�ر  �ل�سوري��ة، 
�ل�سف��ارة يخ���ض �لإم��ار�ت 
�سي��ادة،  ذ�ت  دول��ة  وه��ي 
وهي �لت��ي تعلن وتذيع هذ� 

�خلرب".
وكانت و�سائل �إعالم ن�رشت 
خ��رب�ً ع��ن زي��ارة متوقع��ة 
لدم�س��ق،  �إمار�ت��ي  لوف��د 
�إع��ادة فت��ح  به��دف بح��ث 
ل��دى  �لإمار�تي��ة  �ل�سف��ارة 

�سوريا.
تقاري��ر  ك�سف��ت  وموؤخ��ر�ً، 
وف��د  زي��ارة  �إعالمي��ة 
�لإم��ار�ت  م��ن  �قت�س��ادي 
للعا�سمة �ل�سورية، �لأ�سبوع 
�إقام��ة  به��دف  �ملا�س��ي، 
م�ساري��ع ��ستثمارية جديدة 

يف �ملرحلة �ملقبلة.
وتتخ��ذ �أبوظب��ي، منذ فرة، 
�إع��ادة  باجت��اه  خط��و�ت 
�لعالق��ات مع نظ��ام �لأ�سد، 
رغ��م �لنتق��اد�ت �حلقوقية 
�لت��ي  للمج��ازر  و�لدولي��ة 
�سعب��ه،  بح��ق  �رتكبه��ا 
�مل�ستم��رة  و�ملطالب��ات 
مبحاكمته على مقتل قر�بة 

ن�سف مليون �سوري.

انقرة وعمان تؤكدان أهمية حماية القدس من أي انتهاكات

تمهيدًا إلعادة العالقات.. اإلمارات ترمم سفارتها في دمشق

سفارة الرياض بواشنطن متهمة 
بتهريب قاتل فتاة أميركية

دمشق - الجورنال

واشنطن - الجورنال

�أكد �لرئي�ض �لركي رجب طيب �أردوغان ورئي�ض �لوزر�ء �لأردين 
عمر �لرز�ز، �أهمية �إن�ساف �ل�سعب �لفل�سطيني ودعمه، للح�سول 
عل��ى حقوقه �مل�رشوعة، وحماية �لقد�ض و�ملقد�سات �لإ�سالمية 
و�مل�سيحية من �أي �نتهاكات �أو م�ساٍع لتغيري و�سعها �لقانوين.

ج��اء ذل��ك يف لقاء جمع �جلانب��ني، بالعا�سم��ة �لركية �أنقرة، 
يف �إطار زيارة يجريها �لرز�ز، ووفد حكومي �أردين من وز�ر�ت 
�خلارجي��ة و�س��وؤون �ملغرب��ني، و�لع��دل، و�ل�سناع��ة، وفق ما 

�أوردته وكالة �لأنباء �لأردنية.
ونق��ل �لرز�ز لأردوغان حتيات �مللك عبد �هلل �لثاين، م�ستعر�سًا 
�لتحدي��ات �لت��ي تو�جهها ب��الده، و�سعي �حلكوم��ة لفتح �آفاق 

�قت�سادية مع دول �جلو�ر.
وبحث �جلانب��ان �سبل تطوير �لعالق��ات �لثنائية يف �ملجالت 
كافة، ل �سيما �لقت�سادية و�لتجارية، موؤكَدين حر�سهما على 
�لرتقاء مب�ستوى �لتعاون مب��ا يحقق م�سالح �لبلدين، ويحقق 

�ل�ستقر�ر يف �ملنطقة.
و�س��دد �لرئي���ض �أردوغ��ان، ح�س��ب �مل�س��در ذ�ت��ه، عل��ى عم��ق 
�لعالق��ات �لركية-�لأردني��ة، يف ح��ني �أعرب �ل��رز�ز عن �سكر 
بالده لأنق��رة، لتعاونها يف ت�سليم �ملطل��وب لدى بالده "عوين 

مطيع".
و�سلم��ت �ل�سلط��ات �لركية "مطيع"، �ملته��م �لرئي�ض يف ق�سية 
��ان،  �إىل عمرّ �ل�سجائ��ر"،  ب�"م�سن��ع  �إعالمي��ة  ف�س��اٍد معروف��ة 

�لأ�سبوع �ملا�سي.
كم��ا �لتقى �ل��رز�ز نائَب �لرئي���ض �لركي، ف��وؤ�د �أقطاي، وبحث 
مع��ه �لعالقات �لثنائية و�سب��ل تعزيزها يف خمتلف �ملجالت، 
خدم��ًة مل�سال��ح �لبلدين و�ل�سعب��ني. ويف �إطار �لزي��ارة �أي�سًا، 
بح��ث وزير �خلارجية و�سوؤون �ملغربني �لأردين �أمين �ل�سفدي 
ونظريه �لركي مول��ود جاوي�ض �أوغلو، �مل�ستج��د�ت �لإقليمية، 

ويف مقدمتها ملفات فل�سطني و�سوريا و�حلرب على �لإرهاب.
كم��ا �لتقى وزير �لع��دل �لأردين ب�سام �لتهل��وين، نظريه �لركي 
عب��د �حلميد غ��ل، وبحثا �سبل تعزيز �لتع��اون يف جمالت عمل 
�لوز�رت��ني، وتب��اُدل �خل��رب�ت. ب��دوره، بح��ث وزي��ر �ل�سناعة 
و�لتج��ارة و�لتموي��ن �لأردين ط��ارق �حلم��وري م��ع نظريت��ه 
�لركي��ة روه�س��ار بيكجان �لتع��اون �لقت�س��ادي و�لتجاري، 
و�أك��د� �لرغبة يف زي��ادة م�ستوى �لتبادل �لتج��اري مبا ير�عي 

�مل�سالح �لوطنية لكال �لبلدين.

انقرة - الجورنال

خلفت االستقالة 
المفاجئة لوزير الدفاع 

األمريكي جيمس 
ماتيس األسبوع 
الماضي فوضى 

هائلة، كما أوضحت 
التخبط األمريكي 

المتزايد باإلضافة إلى 
مستوى خطير جديد 

من سوء اإلدارة بين 
قادة القوى العظمى 

في العالم، وفق ما 
جاء في موقع "أحوال 

تركية"، اليوم الثالثاء.

"الكنيست" يصادق على قانون منع اإلفراج عن أسرى فلسطينيين

قالت �لقناة �لعا�رشة �لعربية، �إن �لكني�ست �لإ�رش�ئيلي �سدرّق، بالقر�ءتني �لثانية و�لثالثة، 
على م�رشوع قانون مينع �سلطات �لحتالل من تق�سري فرة �ل�سجن لالأ�رشى �لفل�سطينيني. 
حزب  من  بريكو،  عنات  �ملتطرفة  �ليمينية  �لكني�ست  ع�سوة  عن  �لعربية  �لقناة  ونقلت 
�لأ�رشى  و�إن  �ل�سجن،  مدة  تق�سري  مينع  "�لقانون  �أن  �لقانون،  م�رشوع  ومقدمة  �لليكود 
�لنهاية".  حتى  عقوبتهم  يتحملو�  �أن  وعليهم  �حلافز،  هذ�  ي�ستحقون  ل  �لفل�سطينيني 
هذ�  ي�ستحقون  ل  و�لإرهابيون  للتاأهيل،  حافز�ً  ي�سكل  �ل�سجن  مدة  "تق�سري  �أن  وزعمت 

�حلافز، وُهم فخورون باأفعالهم، ول يوجد ندم لديهم، وعليهم �أن يتحملو� عقوبتهم حتى 
�لنهاية".  وين�ض م�رشوع �لقانون على �أن "�لأ�رشى �لذين ُوجهت �إليهم تهمة �لقتل �لعمد 
وم�ساعدة �لقتل، مبوجب قانون مكافحة �لإرهاب، لن يتم منحهم �لفر�سة لتق�سري مدة 
عقوبتهم". ومت مترير �مل�رشوع باأغلبية 27، وعار�سه 6 نو�ب. ووفق �آخر �لإح�سائيات 
فقد و�سل عدد  �لفل�سطيني،  �لأ�سري  ونادي  �لأ�رشى،  �سوؤون  �ل�سادرة عن هيئة  �لر�سمية 
ًا،  �أمرّ  21 �أ�سرية، بينهن  350 طفاًل، و62  �أ�سري، بينهم   6500 �إىل  �لفل�سطينيني  �لأ�رشى 
و8 قا�رش�ت، و6 نو�ب باملجل�ض �لت�رشيعي �لفل�سطيني )�لربملان(، و500 معتقل �إد�ري 

ل طبي عاجل. )معتقلون بال تهمة(، و1800 مري�ض، بينهم 700 بحاجة لتدخرّ

القدس - الجورنال
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