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ترامب يحذر من انتفاضة مناصريه في حال 
سحبت الثقة منه

سوريا تخطط إلطالق أول قمر اصطناعي 
وامتالك برنامج فضائي

7 دول أوروبية ترفض ميثاق األمم المتحدة 

وا�شنط��ن - اجلورن��ال: اأك��د الرئي���س الأمريكي دونال��د ترامب ع��دم خ�شيته من 
توجيه اأي تهم �شده اأو �شحب الثقة منه، لأنه مل يفعل اأي �شيء غري قانوين.

وق��ال ترامب يف حديث لرويرتز، اإنه رفع القت�شاد الأمريكي، اإىل اأعلى م�شتوى، 
واأ�ش��اف: "ل�ش��ت قلق��ا ب�ش��اأن ذل��ك واأعتقد، اأن��ه لو حدث ه��ذا �شينتف���س النا�س 

احتجاجا".
وترج��ح و�شائ��ل الإع��ام املعار�شة لرتام��ب واأو�ش��اط الدميقراطي��ن، اإمكانية 
�شح��ب الثقة من الرئي���س الأمريكي، ويجري ربط ذلك ب�ش��كل اأ�شا�شي باعرتافات 
حمامي��ه ال�شخ�شي مايكل كوهن الذي قال اإن ترامب كلفه بدفع املال لمراأتن 
واإ�شكاتهما للتاأثري على م�شار النتخابات 2016، بعد اأن هددتا بف�شح عاقات 
جن�شية بينهما وترامب.  وبالإ�شافة اإىل ذلك، اأ�شار املحامي اإىل نوع من العاقة 
ب��ن ترام��ب ورو�شي��ا لكن املدع��ي اخلا�س روبرت مول��ر مل يق��دم اأي دليل على 

تخابر ترامب مع مو�شكو.

دم�شق - اجلورنال: ك�شف وزير الت�شالت والتكنولوجيا يف �شوريا، اإياد اخلطيب، عن 
عزم باده تطوير برنامج ف�شائي للباد واإطاق اأول قمر ا�شطناعي، لأن هناك حاجة 
لذل��ك، ح�شبم��ا اأوردت اخلدمة ال�شحفية للوزارة. وزار الوزي��ر اخلطيب ، الهيئة الوطنية 
لا�شت�شعار عن بعد، اأو )GORS وكالة الف�شاء ال�شورية( والتقى باإدارتها وموظفيها، 
حيث قدم م�شاريع املوؤ�ش�شة، واأعلن اأن �شوريا ت�شتحق اأن تكون ممثلة يف جمال اأبحاث 
الف�ش��اء. وق��ال الوزير اإن "الوزارة بحاجة اإىل و�شع خريط��ة طريق ل�شوريا التي يكون 
لديه��ا برنام��ج ف�شائي، وكذل��ك اأول قم��ر ا�شطناعي ي��دور حول الأر���س، مثل الدول 
العربي��ة الأخ��رى". ووفق��ا للخطيب، فاإن اإن�ش��اء القمر ال�شناعي �شيك��ون اأحد الأهداف 
الرئي�شي��ة للوزارة يف امل�شتقبل القريب. والدول العربية الت��ي اأطلقت اأقمارا ا�شطناعية 
بالفع��ل بالتعاون مع دول اأجنبي��ة، هي: م�رص واململكة العربي��ة ال�شعودية والإمارات 

العربية املتحدة واملغرب واجلزائر وقطر والعراق.

اجلورن��ال - متابع��ة: ذك��رت و�شائ��ل اإع��ام اأوروبي��ة، اأن 7 دول من الحتاد 
الأوروب��ي )الحت��اد 28 دول��ة( رف�ش��ت التوقي��ع عل��ى ميث��اق الأمم املتحدة 
للهجرة الذي اأقره ممثلون عن اأكرث من 150 دولة الثنن املا�شي يف مراك�س.
وبررت الدول الأوروبية التي مل توقع على امليثاق ذلك باأن هذه الوثيقة ميكن 

اأن تعيق �شبط تدفق املهاجرين، وجتعل اإدارة الهجرة "عاملية".
ول يحمل ميثاق منظمة الأمم املتحدة للهجرة، الذي �شارك عمليا يف �شياغته 
عل��ى م��دى 6 اأ�شهر جميع الدول الأع�شاء يف املنظم��ة، �شفة قانونية اإلزامية، 
ولكن��ه يفتح اإمكاني��ة التعاون الدويل يف هذا املجال، ومن املنتظر اأن يقر هذا 
امليث��اق يف جل�ش��ة اجلمعية العامة ل��اأمم املتحدة املنتظ��رة يف 18 دي�شمرب 

اجلاري.
ويت�شم��ن امليثاق الأممي للهجرة: اآلية للتع��اون يف جمال الهجرة على جميع 

املحاور بن الدول التي يغادرها املهاجرون والدول امل�شتقبلة لهم.
حت��اول تركيا التي يعي�س اقت�شادها و�شعا �شعبا اأن 
حتي��ي جهودها لع�شوي��ة الحتاد الأوروب��ي واإظهار 
يطلبه��ا  الت��ي  والإ�شاح��ات  بال���رصوط  التزامه��ا 
الأوروبي��ون. لك��ن مراقبن اأتراكا يقلل��ون من فر�س 
اأنق��رة يف حتري��ك ه��ذا امل�ش��ار ب�شب��ب تراج��ع مث��ري 
يف �شجله��ا مبج��الت حق��وق الإن�ش��ان، واحلري��ات 
العام��ة، والعدال��ة والق�ش��اء. واحت�شن��ت العا�شم��ة 
الرتكية، الجتماع اخلام���س ملجموعة العمل املعنية 
بالإ�ش��اح، والت��ي ته��دف اإىل متابع��ة الإ�شاحات 
املتعلق��ة باملعايري ال�شيا�شي��ة لان�شمام اإىل الحتاد 
الأوروب��ي �شمن ف�شلي احلق��وق الأ�شا�شية والق�شاء، 
التطبي��ق  و�شم��ان  والعدال��ة،  واحلري��ات  والأم��ن 
الفعال لاإ�شاحات. وناق���س الجتماع الإ�شاحات 
رى يف اإطار التفاو�س على  ال�شيا�شي��ة العامة التي جتجُ
ع�شوية الحت��اد الأوروبي، وعلى راأ�شها الإ�شاحات 
املتعلقة بف�شل��ي احلقوق الأ�شا�شية والق�شاء، والأمن 
واحلريات والعدالة. واعت��رب جنكيز اأكتار، وهو اأ�شتاذ 
جامع��ي يف العلوم ال�شيا�شية وكاتب يف موقع اأحوال 
الحت��اد  لع�شوي��ة  الرتكي��ة  املح��اولت  اأن  تركي��ة، 
الأوروب��ي كام خارج ال�شياق العملي، معتربا اأن هذه 

واأو�شحت ال�شحيفة اأنه يف حال مل يقف اأحد بوجه هذه 
اخلطة التي تقدَّم بها ال�شيناتور بوب كروكر، رئي�س جلنة 
العاق��ات اخلارجي��ة يف جمل�س ال�شيوخ، ف��اإن الأر�شية 

�شتكون منا�شبة لإ�شدار مثل هذا القرار.
وق��ال ال�شينات��ور كورك��ر اإنه �شي�شع��ى، من اأج��ل اإجراء 
الت�شوي��ت عل��ى ه��ذا القرار يف جمل���س ال�شي��وخ، والذي 
�شيحّم��ل ب��ن �شلم��ان م�شوؤولي��ة اجلرمي��ة، كم��ا �شيدعو 
الق��رار ويل العه��د ال�شع��ودي لوقف �شيا�شات��ه العدوانية 
يف منطق��ة اخلليج العرب��ي؛ و�شمنها حملت��ه الع�شكرية 

باليمن، وح�شار قطر، و�شجن ن�شطاء حقوق الإن�شان.
ل��زم -بح�ش��ب ال�شحيفة-  ورغ��م اأن ه��ذا الإجراء غري مجُ
فاإن��ه �شيك��ون مبنزل��ة توبي��خ للرئي���س دونال��د ترامب، 
الذي رف�س حتمي��ل بن �شلمان م�شوؤولية قتل خا�شقجي، 
عل��ى الرغم م��ن اأن التقيي��م النهائي لوكال��ة املخابرات 
املركزية الأمريكية اأ�شار بو�شوح اإىل دوره يف اجلرمية.

واأث��ار ترام��ب غ�شب اأع�ش��اء الكونغر�س؛ بع��د اأن رف�س 
الأخ��ذ مب��ا ج��اء يف تقييم وكال��ة املخاب��رات، بل حتى 
حلف��اوؤه الذي��ن يوؤّي��دون �شفق��ات الأ�شلح��ة لل�شعودي��ة 

وجدوا باأنها تتنافى مع القيم الأمريكية.
وق��ال كروكر اإن هذا القرار ل يوؤّث��ر يف �شيا�شة الوليات 
املتح��دة يف املنطقة عمومًا، وهو اأم��ر مهم بالن�شبة اإىل 

اأمريكا.
و�شع��ى اجلمهوريون للعثور عل��ى خمرج م�شرتك للتعبري 
عن اإحباطهم من رد ترامب على مقتل خا�شقجي، كما اأن 
اإدانة ب��ن �شلمان �شتكون مبنزلة خطوة جريئة من طرف 

اجلمهورين ب�شكل خا�س، بح�شب "وا�شنطن بو�شت".
ويف ال�شه��ر املا�شي، اأّيد 14 جمهوري��ًا اقرتاحًا اإجرائيًا 
يق�شي بتقلي�س الدع��م الأمريكي للحملة الع�شكرية التي 

تقودها ال�شعودية يف اليمن، وهو ما كان ر�شالة وا�شحة 
لرتام��ب مفادها اأن علي��ه اأن يدين ويل العه��د ال�شعودي 

قبل اأن ياأخذ امل�رّصعون زمام املبادرة.

وتق��ول "وا�شنط��ن بو�ش��ت" اإن هناك جه��داً منف�شًا من 
احلزب��ن لإقرار عقوبات جديدة �شد م�شوؤولن �شعودين 
متوّرطن بقتل خا�شقجي، ووقف بيع الأ�شلحة لل�شعودية 

حتى توقف حربها يف اليمن.
وي��رى ال�شيناتور كورك��ر اأن هذا النوع م��ن الت�رصيعات 
�شيعطي جمل�س ال�شيوخ و�شيلة للتعبري عن غ�شبه، بينما 

يوا�ش��ل م�رّصع��ون اآخ��رون العم��ل على مقرتح��ات اأكرث 
جوهرية.

من جهته قال رئي�س جلنة العاقات اخلارجية يف جمل�س 
ال�شي��وخ الأمريكي ال�شناتور الدميقراطي بوب كوركر اإنه 
�شيق��دم قرارا م�ش��رتكا يندد بويل عه��د ال�شعودية الأمري 

حممد بن �شلمان فيما يتعلق مبقتل خا�شقجي.
وعرب كوركر عن اعتقاده باإمكانية موافقة املجل�س على 
هذا الق��رار، م�شريا اإىل اأن زعي��م الأغلبية ميت�س مكونيل 

بن امل�شاركن فيه.
وق��ال ال�شنات��ور الدميقراط��ي “ناأم��ل اأن ن�ش��وت بقوة 

كبرية للغاية على قرار يندد بويل العهد”.
واإذا واف��ق جمل���س الن��واب اأي�شا على هذا الق��رار ف�شيتم 
اإر�شاله اإىل البيت الأبي�س ليوقع عليه ترامب اأو يرف�شه.
ن�رص بعد حمتوى هذا القرار وبالتايل مل يت�شح  ه��ذا ومل يجُ
م��ا اإذا كان �شي��وؤدي اإىل عقوب��ة حمددة �ش��د ويل العهد 
ال�شع��ودي اأو اململكة، اأكرث من كونه جم��رد بيان تنديد، 
اإل اأن كورك��ر �رصح باأن القرار ي�شب��ه اإىل حد بعيد قرارا 
قدم��ه الأ�شب��وع املا�ش��ي ال�شنات��ور اجلمه��وري لينزي 
غراهام وع��دد من اجلمهوري��ن والدميقراطي��ن، نددوا 

بقتل ال�شحفي ال�شعودي جمال خا�شقجي.
وتاب��ع قائا: “اإن جمل�س ال�شيوخ “على ثقة كبرية” باأن 

ويل العهد ال�شعودي متواطئ يف قتله”.
واأف��ادت وكال��ة روي��رتز باأن��ه مل يت�ش��ن الو�ش��ول اإىل 
م�شاع��دي ب��ول رايان رئي���س جمل�س الن��واب الأمريكي، 
وه��و جمهوري، للتعليق عل��ى ما اإذا كان املجل�س يعتزم 

الت�شويت على هذا الإجراء اإذا اأقره جمل�س ال�شيوخ.
وب�ش��كل منف�ش��ل، ق��ال م�شاع��د يف جمل���س الن��واب اإن 
مديرة املخاب��رات املركزية جينا ها�شبل �شتطلع زعماء 
املجل�س وروؤ�شاء جلان الأمن القومي على الو�شع ب�شاأن 

ق�شية خا�شقجي خال جل�شة مغلقة يوم الأربعاء.

ق��ال رئي���س جمل�س املوؤ�ش�ش��ن يف اجلامع��ة الإ�شامية 
احل��رة علي اكرب وليت��ي، يف ر�شال��ة اإىل موؤمتر الرابطة 
الدولي��ة جلامع��ات جن��وب ���رصق اآ�شي��ا ، اإن ق��ارة اآ�شيا 
عل��ى م�ش��ارف التحول اىل ق��وة جدي��دة يف العامل. ويف 
حف��ل افتت��اح موؤمتر الرابط��ة الدولي��ة جلامعات جنوب 
���رصق اآ�شي��ا 2018 يف قزوي��ن، اأكد على اأك��رب وليتي، 
اإن اآ�شي��ا كقارة عريق��ة، بداأت بالتح��ول اىل قوة جديدة 
عل��ى م�شتوى العامل، رغم العقب��ات والأعداء الذي يرون 
يف تق��دم الدول الآ�شيوية يف خمتل��ف املجالت العلمية 

تهدي��دا لهيمنته��م عل��ى الع��امل، لنه��م ي��رون قيادتهم 
للع��امل مبنية على اأ�شا�س القوة يف جميع املجالت، مبا 
يف ذل��ك الع�شكري��ة والقت�شادي��ة وال�شيا�شي��ة وخا�شة 

العلمية، كون العلم هو اأ�شا�س كل القوى.
وق��ال وليتي يف جزء اآخر من الر�شال��ة، وفقا لرنا  اإن 
الظروف الدولية الغام�شة والتوتر يف القت�شاد العاملي 
وفر���س مرحلة دولية خ��ال الف��رتة النتقالية، تتطلب 
املزيد من العاقات الوثيقة بن البلدان الآ�شيوية ، وهذا 
ليقت�رص فقط على ال�شيا�شين بل اإن اجلامعات واملراكز 
الأكادميية والعلمية واملفكرين يتميزون مبكانة خا�شة 
يف ه��ذا املج��ال. واأ�ش��ار وليت��ي يف ه��ذه الر�شالة، اىل 

التق��دم العلمي اجليد يف اإيران، وق��ال علي �شبيل املثال 
ف��ان عدد الطاب اجلامعين ارتفع من 170 الف طالب 
قب��ل الث��ورة ال�شامي��ة )1978( اإىل ح��وايل 4 ماين 
جامعي بع��د الثورة، وقال : اإن اإيران تتمتع الآن مبكانة 
جيدة يف املنطقة و العامل ، وعلى �شبيل املثال، يف ق�شم 
النان��و تعترب اإي��ران من بن اأف�ش��ل 10 دول يف العامل، 
والأوىل يف عل��م الوراث��ة يف املنطق��ة وباملرتبة ال� 16 
عاملي��ا، ويف جم��ال العلوم اجل��و الف�شائية تع��د اإيران 
الأوىل عل��ى �شعي��د املنطق��ة وال��� 15 عاملي��ا، موؤك��دا 
ا�شتعداد اإيران لو�شع ه��ذه اخلربات بت�رصف اجلامعات 

الخرى.

واليتي: آسيا على مشارف التحول الى قوة جديدة على مستوى العالم

موسكو: أوروبا وروسيا والصين متمسكون بالصفقة النووية اإليرانية

مجلس الشيوخ األميركي يدرس قرارا يندد بولي العهد السعودي

تركيا تسعى لتحريك 
العضوية في االتحاد 

األوروبي

واشنطن - الجورنال

طهران - الجورنال

انقرة - الجورنال

ذك��ر ال�شف��ري الرو�شي ل��دى ال�ش��ن اندري��ه ديني�شوف اأن 
"لدى رو�شيا وال�شن والدول الأوروبية م�شلحة م�شرتكة 
يف احلفاظ عل��ى التفاق حول الربنام��ج النووي الإيراين 

بالرغم من الختاف يف املواقف".
وق��ال ديني�شوف يف موؤمتر �شحف��ي "بالن�شبة للو�شع مع 
كل طرفان. م��ن ناحية الوليات  اإيران، هن��ا، كما نرى، �شجُ
املتحدة، التي ان�شحبت من جانب واحد من اخلطة املقبولة 
دولي��ا واملتفق عليها حلل الق�شية النووية الإيرانية، ومن 
ناحي��ة اأخرى جميع الدول الأخ��رى"، مو�شحًا اأن "الدول 
الأخ��رى هي يف املق��ام الأول ال��دول الأوروبية، وال�شن 

ورو�شيا".
واأ�ش��اف ال�شف��ري الرو�ش��ي اأن "مواقفنا، بالطب��ع، تتبايٌن 
ب�ش��كل وا�ش��ح، ولكن لدين��ا م�شلحة م�شرتك��ة، وهي على 
وجه��ة اخل�شو���س احلفا�س على التف��اق ب�شكله احلايل، 
و�شم��ان تنفيذه، يف الدرجة الأوىل من قبل اإيران هذا من 
جان��ب واحد. ومن اجلانب الأخ��ر �شمان م�شاحلنا، وهيا 
تتطابق، ويف هذه احلالة اق�ش��د ال�شن، ورو�شيا، والدول 
رى م�شاورات ب�شيغ  الأوروبي��ة. وكما هو معلوم ل��دي، جتجُ

خمتلفة بهذا ال�شدد، ونبحث عن خمرج".
ذك��ر اأن الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب اأعلن يف الثامن  يجُ
م��ن اأيار/مايو املا�ش��ي ان�شحاب الولي��ات املتحدة من 
التف��اق الن��ووي م��ع اإيران، وال��ذي مت التو�ش��ل اإليه بن 
"ال�شدا�شي��ة الدولية" كرعاة دولين ]الدول اخلم�س دائمة 
الع�شوي��ة يف جمل���س الأم��ن ال��دويل رو�شي��ا والولي��ات 
اإىل  بالإ�شاف��ة  وفرن�ش��ا  وال�ش��ن  وبريطاني��ا  املتح��دة 
اأملاني��ا[ وب��ن اإي��ران يف متوز/يولي��و 2015. كما اأعلن 
ترام��ب ا�شتئناف العمل بكافة العقوب��ات التي مت تعليقها 
نتيجة التو�شل اإىل هذه ال�شفقة مع طهران. واأعلن �رصكاء 
وا�شنط��ن الغربي��ون عزمه��م موا�شل��ة اللت��زام ب���رصوط 

التفاق مع اإيران.
وكان��ت املمثل��ة العلي��ا لل�ش��وؤون اخلارجي��ة يف الحت��اد 
الأوروب��ي فيديريكا موغرييني، قد اأع��ادت التاأكيد لوزير 
اخلارجي��ة الإي��راين حمم��د ج��واد ظري��ف نهاي��ة ت�رصين 
الث��اين/ نوفم��رب ، جمددا مت�ش��ك الحتاد بالتف��اق ب�شاأن 
برنام��ج اإيران الن��ووي، م�ش��ددة على اأهمي��ة خطة العمل 
امل�شرتك��ة وال�شاملة ملا متثله م��ن عامل مهم جللب الأمن 

وال�شتقرار لأوروبا واملنطقة ككل.

بكين - الجورنال

قالت صحيفة "واشنطن 

بوست" إن أعضاء 

في مجلس الشيوخ 

األمريكي يحاولون إصدار 

قرار يحّمل ولي العهد 

السعودي، محمد بن 

سلمان، مسؤولية قتل 

الصحفي جمال خاشقجي، 

بمبنى قنصلية بالده في 

إسطنبول، بالثاني من 

أكتوبر الماضي.

الكشف عن مصير جثة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح

اعلن وزير الإعام اليمني معمر الإرياين، اإن ك�شف احلكومة 
لاأ�رصى واملعتقلن �شمل اجلميع مبن فيهم اأقارب الرئي�س 

ال�شابق علي عبد اهلل �شالح، وت�شليم جثمانه.
انه  "تويرت"،  عرب  ح�شاب  على  تغريدة  يف  الإرياين  وقال 
"   بناء على توجيهات الرئي�س عبد ربه من�شور هادي فقد 
�شمل ك�شف تبادل الأ�رصى املقدم من الوفد احلكومي يف 
م�شاورات ال�شويد جميع املختطفن واملعتقلن واملخفين 
فيهم  ال�شيا�شية، مبن  واملكونات  الأطراف  ق�رصيا من كل 

عن  والإف���راج  جثمانه  وت�شليم  ال�شابق  الرئي�س  اأق��ارب 
قيادات وكوادر املوؤمتر يف �شجون احلوثين".

واأ�شاف يف تغريدة اأخرى انه " يف قوائم تبادل الأ�رصى، 
واإعامين  �شيا�شين  ت�شم  ا�شم   8576 احلكومة  �شلمت 
اختطفتهم اجلماعة احلوثية  ون�شاء  وحقوقين ونا�شطن 
اأعمالهم، فيما ت�شم قوائم احلوثية  من منازلهم ومقرات 
اأ�رصى احلرب وقعوا يف قب�شة اجلي�س وهم  ل�7487 من 

يقاتلون يف �شفوفها".
كاأب  هادي  الرئي�س  " توجيهات  بالقول  تغريداته  وختم 
وهي  معه،  اختلفوا  من  حتى  اليمنين  كل  عن  م�شوؤول 

ال�شغائر،  عن  ترتتفع  التي  الوطنية  القيادة  موا�شفات 
يف  احلوثية  بوفد  امل�شاركة  الداخل  موؤمتر  قيادات  بينما 
الرئي�س  اأقرباء  من  املعتقلن  تتجاهل  ال�شويد  م�شاورات 
قيادات  من  واملعتقلن  جثمانه  عن  والإف���راج  ال�شابق 
"اأن�شار  وجماعة  اليمنية  احلكومة  وفدا  وكان  املوؤمتر". 
اهلل"، تبادل اأم�س الثاثاء، ك�شوفات الأ�رصى واملعتقلن، 
ت�شت�شيفها  التي  اليمنية  املفاو�شات  اإط��ار  يف  وذل��ك 

ال�شويد. 
مفاو�شات  يف  اهلل"  "اأن�شار  جماعة  وفد  ع�شو  ورج��ح 
الأ�رصى  تبادل  عملية  بدء  املرت�شى،  القادر  عبد  ال�شويد، 

الثاين  كانون   20 يف  اليمنية  احلكومة  مع  واملعتقلن 
املقبل.  وقال "لي�س هناك اأي حتفظ على اأي ا�شم، من حق 

اأي طرف اإدراج ال�شم الذي يريده".
اخلمي�س  اليمنية،  الأزم���ة  ح��ول  امل�����ش��اورات  وانطلقت 
الفر�شة  املحادثات  ه��ذه  وتعد  ال�شويد،  يف  املا�شي، 
احلرب  لإنهاء  ما  �شيغة  اإىل  للتو�شل  القائمة  الوحيدة 
املتوا�شلة يف اليمن، منذ العام 2014، والتي اأ�شفرت عن 
الع�شكرين  اليمنين،  من  الآلف  ع�رصات  واإ�شابة  مقتل 
البنية  ال�شكان، وتدمري  واملدنين منهم، ف�شا عن نزوح 

التحتية، وانت�شار الأوبئة واملجاعة.

صنعاء - الجورنال


