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هولندا تعد مسودة قانون لتنظيم تجارة 
األعضاء البشرية

كوسوفو تشكل وفدا للتفاوض مع صربيا 
بعد تصاعد التوتر بينهما

التحالف الدولي: داعش يلفظ انفاسه االخيرة 
في سوريا

اجلورن��ال - متابع��ة: تع��د احلكوم��ة الهولندية م�س��ودة قان��ون لتنظيم جتارة 
الأع�ساء الب�رشي��ة بعد تقارير، قالت اإن م�ست�سفيات تبيع روؤو�سا وركبا واأكتافا 
م��ن ���رشكات اأمريكية ت�سته��ر باأنه��ا “�سما�رشة اأج�س��ام”. ووفق��ا ل�”رويرتز”، 
ف��اإن م�ست�سفي��ن �سيوقفان ا�ست��راد الأع�ساء الب�رشية من ال���رشكات الأمريكية 
ب�سب��ب خم��اوف اأخالقية تتعل��ق بكيفية اختي��ار املتربعن والأرب��اح ال�سخمة 
الت��ي حتققه��ا ه��ذه التجارة. وياأت��ي م�رشوع القان��ون و�سط حتقيق��ات جتريها 
�سلط��ات اإنفاذ القان��ون يف الوليات املتحدة مع بع�ض م��ن �رشكات “�سما�رشة 
الأج�سام” التي حت�سل على متوفن، غالبا من خالل التربع، ثم تقطع اأج�سامهم 
وتبي��ع اأجزاءه��ا من اأجل الرب��ح. وقالت هانكي بروين�ض �سل��وت ع�سو الربملان 
الهولن��دي م��ن احلزب امل�سيح��ي الدميقراطي اإنه يجب على هولن��دا �سمان عدم 
حت��ول الأع�ساء الب�رشية اإىل �سلعة جتارية. واأ�ساف��ت “يوجد ثقب اأ�سود قانوين 
عندما يتعلق الأمر با�ستخدام اأج�سام اأجانب يف هولندا. ال�رشكات ت�ستفيد ب�سكل 
وا�سح من ذلك”. وقال وزير ال�سحة هوجو دو جوجن اإن القانون اجلديد “�سيلزم 
الباحث��ن والأ�سخا���ض الذي��ن يتعامل��ون مع العين��ات الب�رشية �سم��ان وجود 

موافقة م�سبقة” على ال�ستغالل التجاري لأج�سام املتربعن.

اجلورن��ال - متابع��ة: واف��ق الربمل��ان يف كو�سوف��و عل��ى ت�سكي��ل وف��د تفاو�سي حلل 
اخلالف��ات العالق��ة م��ع �رشبي��ا و�سط ت�ساعد ح��دة التوتر ب��ن الطرفن  ج��راء اإعالن 
كو�سوف��و موؤخ��را ت�سكيل جي�ض وطني له��ا، خالفا لتعهداتها ال�سابق��ة. والتزم الطرفان 
ع��ام 2013 بالنخراط يف حوار يرع��اه الحتاد الأوروبي، يهدف اإىل حل كل الق�سايا 
املتبقي��ة بينهما، لك��ن مل يتم اإحراز تقدم يذكر منذ ذلك احل��ن. وتوترت العالقات بن 
�رشبي��ا وكو�سوفو منذ عام 2008 عندم��ا اأعلنت بري�ستينا )عا�سم��ة اإقليم كو�سوفو(، 
بدع��م م��ن دول غربية، ال�ستقالل عن �رشبيا، واعرتف��ت اأكرث من 110 دول بكو�سوفو، 
بينه��ا الولي��ات املتحدة، لك��ن مل تعرتف بها �رشبي��ا ورو�سيا وال�س��ن ودول اأخرى. 
وتده��ورت العالق��ات اأك��رث من��ذ الأ�سب��وع املا�س��ي، عندم��ا �س��وت برمل��ان كو�سوفو 
باملوافق��ة على ت�سكيل جي���ض وطني قوامه 5 اآلف رجل، وذلك بع��د اأ�سبوع من حتذير 

رئي�ض وزراء �رشبيا من اأن مثل هذه اخلطوة قد تدفع بلغراد اإىل التدخل ع�سكريا.

اجلورن��ال - متابعة: قال م�سوؤول ع�سكري اأمرك��ي، اإن الأيام الأخرة لداع�ض 
الإرهاب��ي تق��رتب يف اآخ��ر جيب ل��ه �رشقي �سوري��ا، واأن املقاتل��ن ال�سورين 
املدعوم��ن من الوليات املتحدة على م�سارف اأك��رب منطقة ح�رشية ما زالت 
حت��ت �سيطرة التنظيم. واأدىل الكولونيل �سون راي��ان، املتحدث با�سم التحالف 
ال��دويل الذي تق��وده الوليات املتح��دة، بتعليقاته غداة ا�ستي��الء قوات �سوريا 
الدميقراطي��ة املدعوم��ة م��ن وا�سنطن على بل��دة هجن، اأك��رب منطقة ح�رشية 
ي�سيط��ر عليه��ا داع�ض يف اجليب. وق��ال رايان اإن داع�ض م��ا زال ي�سكل تهديًدا، 
م�سيًف��ا اأن مقاتلي التنظيم يعيدون جتمي��ع �سفوفهم، ويقومون بزرع عبوات 
نا�سف��ة مرجتلة لإبط��اء تقدم هجمات قوات �سوري��ا الدميقراطية، لكنه ذكر اأن 
“الأي��ام الأخ��رة” لداع���ض يف اجليب الذي ي�سيطر علي��ه بالقرب من احلدود 
العراقي��ة تق��رتب اأك��رث فاأكرث، ولكن “م��ا زال لدي��ه القدرة على �س��ن هجمات 

من�سقة، والقتال مل ينته”.

عين��ت ا�سرتالي��ا قائ��دا ع�سكري��ا حاكم��ا عام��ا 
للبالد ميثل امللكة اليزابي��ث، رئي�سة الدولة، قبل 
النتخابات الحتادية التي جتري يف مايو/اأيار 
2019. واأعلن رئي�ض الوزراء �سكوت موري�سون، 
تعي��ن ديفيد هريل القائد ال�ساب��ق لقوة الدفاع 
ال�سرتالي��ة واحلاك��م احل��ايل لولية ني��و �ساوث 
ويل��ز يف ه��ذا املن�س��ب. وب��داأ ه��ريل البالغ من 
العم��ر 65 عام��ا م�س��واره يف اجلي���ض ال�سرتايل 
قب��ل 42 عاما حتى و�س��ل اإىل من�سب قائد قوة 
ق��ال  ل�”روي��رتز”،  2011. ووفق��ا  الدف��اع يف 
هريل يف موؤمتر �سحف��ي م�سرتك مع موري�سون 
يف كانب��را “اإنن��ي فخ��ور جدا بتمثي��ل ا�سرتاليا 
يف من�س��ب احلاكم العام”. ول��دور احلاكم العام 
الرم��زي اإىل ح��د كب��ر �سلط��ات قلم��ا ت�ستخدم. 
فاحلاك��م العام هو قائد الق��وات امل�سلحة ويقوم 
ويعط��ي  والق�س��اة  وال��وزراء  ال�سف��راء  بتعي��ن 
املوافق��ة امللكي��ة عل��ى القوان��ن وي�س��در اأوامر 
بالدعوة لالنتخابات. ومن املقرر اأن تنتهي فرتة 
ولية احلاكم العام احلايل بيرت كو�سجروف التي 

ا�ستمرت 5 �سنوات يف مار�ض/اآذار.

الإمارات��ي  الدول��ة  اأن��ور قرقا���ض، وزي��ر  وق��ال 
لل�س��وؤون اخلارجي��ة، يف تغري��دة عل��ى �سفحت��ه 
مبوق��ع التوا�سل الجتماع��ي، "تويرت": "ت�رشيح 
�سيغم��ار غابريي��ل الوزي��ر الأمل��اين ال�ساب��ق يف 
منت��دى الدوحة اإن املنطق��ة يف اأزمة قطر مل تكن 

بعي��دة عن تدخل ع�سكري غ��ر �سحيحة وجتانب 
الواق��ع، قرار ال��دول الأرب��ع اتخذ بن��اء على دعم 
قط��ر للتطرف والتدخل يف �سوؤونه��ا، اآنذاك قابلت 
غابرييل يف برلن وكان متفهما لأ�سباب الأزمة".
وكان وزي��ر اخلارجي��ة الأملاين ال�ساب��ق، زيغمار 
غابريي��ل، ك�س��ف، اأم���ض ال�سب��ت، خ��الل كلمة له 
يف العا�سم��ة القطري��ة الدوح��ة، تفا�سي��ل الغزو 

الع�سك��ري الذي كانت قط��ر على و�سك اأن تتعر�ض 
ل��ه يف ع��ام 2017، م��ن قب��ل اململك��ة العربي��ة 
ال�سعودي��ة والإم��ارات العربي��ة املتح��دة. واأع��اد 
الوزي��ر الأمل��اين اإىل الواجهة ما �سب��ق اأن تناقلته 
و�سائل اإعالم غربية بخ�سو�ض تخطيط ال�سعودية 
والإم��ارات ل�"�س��ن حرب على قط��ر، بالتزامن مع 
ان��دلع الأزم��ة اخلليجي��ة"، موؤك��دا اأن "الوليات 

املتح��دة واأوروب��ا كانت��ا �سبب��ا يف جتن��ب ه��ذا 
التدخل الع�سكري".

موق��ع  ق��ال   ،2017 اأغ�سط���ض/اأب  ويف 
"اإنرت�سيب��ت"، يف تقرير عل��ى موقعه الإلكرتوين، 
اإن اململكة العربي��ة ال�سعودية بدعم من الإمارات 
العربي��ة املتحدة خططتا لعملية ع�سكرية يف قطر 
ال�سيف املا�س��ي، كانت ت�سمل عب��ور قوات برية 

�سعودي��ة احل��دود الربية اإىل قطر، ث��م التقدم نحو 
70 مي��ال باجت��اه الدوح��ة، وبدع��م ع�سكري من 
الإم��ارات وبع��د اللتف��اف حول قاع��دة "العديد" 
اجلوي��ة الأمريكية ت�سيطر الق��وات ال�سعودية على 

العا�سمة.
وعندم��ا علمت قطر بالتح�سر للعملية الع�سكرية، 
اأخ��ربت وزي��ر اخلارجية الأمريك��ي حينها ريك�ض 
تيلر�سون بالأمر، فاعرت�ض على التدخل املحتمل، 
ودعا امللك �سلم��ان وويل ويل العهد وقتها الأمر 
حممد بن �سلم��ان ووزير اخلارجي��ة عادل اجلبر 
خ��الل مكاملات هاتفية، على ع��دم مهاجمة قطر 
اأو الت�سعيد يف الأعمال الع�سكرية، ودفع تيلر�سون 
اأي�س��ا وزير الدفاع الأمريكي جيم�ض ماتي�ض على 
الت�سال بنظرائه يف ال�سعودية ل�رشح اأخطار غزو 
كه��ذا. ونتيجة لذل��ك تراجع��ت ال�سعودية عن هذه 

اخلطط، خوفا من تخريب العالقات مع وا�سنطن.
ورغ��م ذلك نف��ت ال�سعودية والإم��ارات والبحرين 
وم���رش ط��رح اخليار الع�سك��ري يف اأزم��ة ح�سار 
قط��ر، ف��اإن اأم��ر دول��ة الكوي��ت، ال�سي��خ �سب��اح 
الأحمد اجلابر ال�سباح، اأكد يف موؤمتر �سحفي من 
وا�سنط��ن، يف �سبتمرب/اأيلول م��ن العام املا�سي، 
اأن اخلي��ار الع�سك��ري �سد قط��ر كان مطروحا يف 
بداية الأزمة، لكن التدخ��الت الأمريكية والغربية 

حالت دون تنفيذ هذا املخطط.
وت�سهد منطقة اخلليج اأزمة بداأت منت�سف 2017، 
عق��ب فر���ض ال�سعودي��ة والإم��ارات والبحري��ن، 
اإ�ساف��ة اإىل م�رش، ح�س��ارا بري��ا وبحريا وجويا 
على قطر، حت��ت مزاعم دعم "الإره��اب"، وهو ما 
تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بال�سعي اإىل فر�ض 

الو�ساية على القرار الوطني وال�سيادي القطري.

ك�س��ف ا�ستط��الع لل��راأي اأن �سعبي��ة الرئي���ض الفرن�س��ي 
، م��ع  الأول  اإميانوي��ل ماك��رون تراجع��ت يف كان��ون 
انخفا�ض ن�سب��ة موؤيديه مبقدار نقطتن عما كانت عليه 

يف ت�رشين الثاين/نوفمرب، لتبلغ 23 باملئة.
وذك��ر ال�ستطالع الذي ن���رشت �سحيفة “لو جورنال دو 
دميان���ض” ال��ذي نتائج��ه اليوم الأح��د، اأن ن�سب��ة الذين 
قال��وا اإنهم “را�س��ون” عن اإميانويل ماك��رون تراجعت 
م��ن 25 باملئ��ة اإىل 23 باملئ��ة، بينم��ا ارتفع��ت ن�سبة 

76 باملئة. اإىل  73 باملئة  “امل�ستائن” من 

وبقي��ت ن�سب��ة “الرا�سن ج��دا” %4 وانخف�س��ت ن�سبة 
الذي��ن اأك��دوا اأنهم “را�سون اإىل حد م��ا” من 21 باملئة 
اإىل 19 باملئة. اأما يف اجلانب الآخر، فن�سبة “امل�ستائن 
اإىل ح��د ما” من اأداء ماكرون بلغ��ت 31 باملئة )مقابل 
“امل�ستائ��ن  لك��ن  الث��اين/(.  ت�رشي��ن  يف  باملئ��ة   34
ج��دا” اأ�سبح��ت ن�سبته��م 45 باملئ��ة من الذي��ن �سملهم 
ال�ستط��الع مقابل 39 باملئة يف ال�سهر ال�سابق. وكانت 
ن�سبة التاأييد للرئي�ض ال�سابق فرن�سوا هولند بعد ع�رشين 
�سهرا من تولي��ه ال�سلطة اأقل بقليل من ذلك )22 باملئة( 
ح�س��ب املقيا�ض نف�س��ه، اأما نيول �سارك��وزي فقد كانت 
ن�سبة “الرا�سن” عن اأدائه 44 باملئة يف الفرتة نف�سها. 

وكانت �سعبية ماكرون تبلغ 62 باملئة عند انتخابه يف 
اأي��ار 2017. والأم��ر نف�س��ه ينطبق على رئي���ض الوزراء 
الفرن�سي اإدوار فيليب الذي تراجعت �سعبيته ثالث نقاط 
من ت�رشين الثاين/نوفمرب اإىل كانون الأول وباتت ن�سبة 
التاأييد له تبلغ 31 باملئة. وبلغت ن�سبة “الرا�سن” عن 
اأدائ��ه 31 باملئة مقابل 34 باملئ��ة يف ت�رشين الثاين/
نوفم��رب، بينم��ا ارتفع��ت ن�سب��ة “امل�ستائ��ن” م��ن 62 
باملئة اإىل 66 باملئة. وكانت ن�سبة التاأييد لفيليب تبلغ 
55 باملئ��ة عند تعيين��ه رئي�سا للحكومة وبلغت اأوجها 
يف حزيران/يونيو 2017 عندما و�سلت اإىل 64 باملئة 

من “الرا�سن”.

استطالع: تراجع نسبة التأييد لماكرون إلى %23

البحرين: اعتراف أستراليا بالقدس عاصمة إلسرائيل اليمس المطالب الفلسطينية

تفاصيل "مخطط السعودية لغزو قطر".. ورد قوي من "دول المقاطعة"

استراليا.. تعيين قائد 
عسكري كحاكم عام 
للبالد قبيل االنتخابات

الجورنال - متابعة

باريس - الجورنال

سيدني - الجورنال

اعت��رب وزي��ر خارجي��ة البحرين، خالد ب��ن اأحمد 
اآل خليف��ة، اأن اعرتاف اأ�سرتالي��ا بالقد�ض الغربية 
عا�سمة لإ�رشائيل "لمي�ض املطالب الفل�سطينية".
عل��ى  تعليق��ًا  ج��اء  البحرين��ي  الوزي��ر  موق��ف 
اإدان��ة اجلامع��ة العربي��ة هذا الع��رتاف، وفق ما 
اأورده بح�ساب��ه املوث��ق عل��ى "توي��رت". وو�سف 
"اآل خليف��ة" الإدان��ة باأنه��ا "كالم مر�سل و غر 
م�س��وؤول". وراأى اأن موق��ف اأ�سرتالي��ا "ل مي���ض 
املطال��ب الفل�سطينية امل�رشوع��ة، واأولها القد�ض 
ال�رشقي��ة عا�سم��ة لفل�سط��ن، ول يختل��ف م��ع 
املب��ادرة العربي��ة لل�س��الم، واجلامع��ة العربي��ة 
�سي��دة العارف��ن". وياأتي موق��ف البحرين و�سط 
رف�ض فل�سطيني واإدانة من جامعة الدول العربية 
للق��رار الأ�سرتايل، بو�سفه انتهاكًا خطراً للو�سع 
القانوين الدويل اخلا�ض مبدينة القد�ض ولقرارات 
ال�رشعية الدولية. و�سهدت العالقات بن البحرين 
و"اإ�رشائي��ل" تط��ّوراً و�س��ل اإىل ح��ّد التطبيع يف 
جمالت �سيا�سية واقت�سادية وثقافية وريا�سية.
كم��ا جمعتهم��ا عالق��ات �رشي��ة عل��ى م�ست��وى 
ع��اٍل يف ال�سن��وات الأخ��رة، والتق��ى م�سوؤول��ون 
بحريني��ون واإ�رشائيلي��ون ع��دة م��رات باأوروبا، 
الأمم  لهيئ��ة  العام��ة  اجلمعي��ة  هام���ض  وعل��ى 
املتح��دة، وف��ق م��ا ك�سفت��ه �سحيف��ة "هاآرت�ض" 
العربي��ة �سابق��ًا. ويف وق��ت �ساب��ق اأعل��ن رئي�ض 
ال��وزراء الأ�س��رتايل، �سك��وت موري�س��ون، اعرتاف 
ب��الده بالقد�ض الغربية عا�سم��ة لإ�رشائيل، لكنه 
قال اإن بالده ل��ن تنقل �سفارتها من تل اأبيب اإىل 
القد���ض اإل بعد ت�سوي��ة �سلمية م��ع الفل�سطينين. 
وبذل��ك الإع��الن، تن�س��م اأ�سرتالي��ا اإىل حفنة من 
ال��دول التي تع��رتف بجزء م��ن القد���ض عا�سمة 
لإ�رشائي��ل، وميث��ل ذل��ك تب��دًل يف �سيا�س��ة البلد 
القائم��ة م��ن ف��رتة طويل��ة بخ�سو���ض ال�رشاع 
العرب��ي الفل�سطين��ي. ونقل��ت الولي��ات املتحدة 
وغواتيم��ال �سفارتيه��ا ر�سمي��ًا من ت��ل اأبيب اإىل 
القد�ض يف مايو املا�س��ي. وجاء افتتاح ال�سفارة 
الأمريكية تنفي��ذاً لإعالن وا�سنطن اعتبار القد�ض 

ب�سقيها ال�رشقي والغربي عا�سمة لإ�رشائيل.

المنامة - الجورنال

ردت اإلمارات، على 

تصريحات أدلى بها 

وزير ألماني سابق خالل 

منتدى الدوحة حول األزمة 

الخليجية قال فيها إن 

"قطر لم تكن بعيدة عن 

تدخل عسكري"، مؤكدة أن 

ذلك غير صحيح.

احباط مخطط الحداث انقالب عسكري في تونس

مالية  م�ساعدات  تون�ض  مبنح  ال�سعودية  تعهدت 
830 مليون دولر، وهو ما يثر  وا�ستثمارات بقيمة 
تتوافق مع ما حذر منه �سحفي  اأنها  تخوفًا خا�سة 
بريطاين قبل اأيام حول انقالب على حركة "النه�سة"  

)68 نائبًا يف الربملان(.
ونقلت و�سائل تون�سية ، عن رئي�ض احلكومة التون�سية 
الريا�ض،  اإىل  زيارة  من  عودته  بعد  ال�ساهد،  يو�سف 
مالية  م�ساعدات  بالده  مبنح  تعهدت  ال�سعودية  اأن 

واأو�سح  دولر.  مليون   830 بقيمة  وا�ستثمارات 
ال�ساهد، وهو �سهر ال�سب�سي الرئي�ض التون�سي الباجي 
قايد ال�سب�سي، اأن امل�ساعدات املالية تتوزع بن 500 
دولر  مليون  و230  امليزانية،  لتمويل  دولر  مليون 
يف  دولر  مليون  و100  اخلارجية،  التجارة  لتمويل 

�سكل ا�ستثمارات.
�سيتمكن  التجارة اخلارجية  اأّن خط متويل  اإىل  ولفت 
وزير  اأن  اإىل  م�سراً  التجاري،  العجز  تقلي�ض  من 
ال�سعودية  اإىل  زيارة  �سيوؤدي  �سلغوم  ر�سا  التجارة 

لإمتام هذه القرارات.

انقالب  خطر  اأم��ام  "تون�ض  عنوان  حمل  مقال  ويف 
موقع  يف  املا�سي  اخلمي�ض  ُن�رش  خليجيًا"،  مدعوم 
ديفيد هر�ست من  ال�سحفي  اآي"، حذر  اإي�ست  "ميدل 
دعم ال�سعودية والإمارات جراء ما و�سفه ب�"خ�سوع" 

ال�سب�سي ل�"اإغراءات" الريا�ض واأبو ظبى.
�سلمية  اإ���س��الم��ي��ة  ح��رك��ة  "وجود  ه��ر���س��ت:  وق���ال 
بع�ض  تعتربه  تون�ض  يف  النه�سة  بحركة  ممثلة 
جنبها،  يف  �سوكة  وم�رش  اخلليج  يف  الديكتاتوريات 
اله�سة  الدميقراطية  التجربة  على  للق�ساء  وت�سعى 

هناك".

وياأتي ذلك يف اأتون اأزمة �سيا�سية تعي�سها تون�ض بن 
جنله  يتزعم  الذي  ال�سب�سي  اأعلن  عندما  حدتها  زادت 
حافظ حزب "نداء تون�ض )ليربايل علماين( اإنهاء حالة 
اإعالن  بعد  )اإ�سالمية(،  النه�سة  حركة  مع  التوافق 

الأخرة  تكوين ائتالف مع ال�ساهد.
زيارة  تون�ض  حكومة  رئي�ض  بداأ  املا�سي،  واخلمي�ض 
تلقاها  لدعوة  تلبية  اأيام،   3 ا�ستمرت  ال�سعودية،  اإىل 
زار  الذي  �سلمان،  بن  ال�سعودي حممد  العهد  من ويل 
على  جدًل  اأثارت  والتي  اأ�سبوعن،  نحو  قبل  تون�ض، 

خلفية قتل ال�سحفي جمال خا�سقجي.

بغداد - وكاالت


