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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 مع �رشبي��ا و�سط ت�ساعد ح��دة التوتر بن الطرف��نЛ جراء 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”.

نتقد وزي��ر التع��اون الإقليمي الإ�رشائيل��ي، ت�ساحي 
هنغب��ي، ق��رار اأ�سرتاليا اعرتافه��ا بالقد���ض الغربية 
عا�سمة للدولة العربي��ة، قائال اإنه ي�سم خطاأ يتعن 

على كانبرا اإ�سالحه على حد تعبره.
واأع��رب هنغب��ي، وه��و ينتم��ي اإىل ح��زب "الليكود" 
اليميني احلاكم، ويعد اأحد اأع�ساء احلكومة املقربن 
م��ن رئي�ض ال��وزراء بنيام��ن نتنياه��و، يف ت�رشيح 
�سحف��ي اأم���ض، ع��ن ارتي��اح ت��ل اأبي��ب اإزاء تو�سيح 
احلكوم��ة الأ�سرتالية موقفها اإزاء املو�سوع، م�سيفا: 
"لأ�سفن��ا، ت�س��م هذه الأنباء الإيجابي��ة خطاأ.. لي�ض 
هناك تق�سيم بن القد���ض ال�رشقية والغربية". واأ�سار 
الوزي��ر، يف ت�رشيح��ه املث��ر للج��دل واملتناق���ض 
م��ع مبداأ ح��ل الدولت��ن، اإىل اأن القد���ض كيان موحد 
قائ��ال:  اأبدي��ة،  عليه��ا  اإ�رشائي��ل  و�سيط��رة  ومتح��د 
"�سيادتن��ا عليها لن تنق�سم ولن تقو�ض، وناأمل يف 
اأن جت��د اأ�سرتاليا ب�رشعة طريقة لإ�سالح اخلطاأ الذي 
ارتكبت��ه". واأعل��ن رئي�ض ال��وزراء الأ�س��رتايل �سكوت 
موري�س��ون ال�سب��ت ر�سمي��ا اع��رتاف ب��الده بالقد�ض 
الغربي��ة عا�سم��ة لإ�رشائيل، مبدي��ا يف الوقت نف�سه 

دعم كانبرا حلل الدولتن.

ونقل��ت وكالة "الأنا�سول" ع��ن �سويلو: "مل توؤيد 
الولي��ات املتح��دة يف وقته��ا املب��ادرة الرتكية 
ح��ول اإج��راء العملي��ة الع�سكري��ة "درع الف��رات" 
�سم��ايل �سوري��ا، واأثن��اء عملية "غ�س��ن الزيتون" 
يف عفرين كانت )وا�سنط��ن( تهدد اأنقرة. اأما الآن 

فتح��اول وا�سنط��ن اتخاذ خط��وات مماثلة �رشقي 
نه��ر الفرات. مل ت�سمح تركيا لها بعمل ذلك �سابقا، 

ولن ت�سمح بذلك حاليا".
واأ�س��اف: "كان��ت وا�سنط��ن تعتق��د اأن��ه �سيك��ون 
باإمكانه��ا ا�سته��داف تركيا على اأي��دي امل�سلحن 
وحاول��ت  بتدريبه��م.  الأمريكي��ون  ق��ام  الذي��ن 
الوليات املتح��دة تنظيم �سغط دويل على تركيا، 

لكن اأنقرة متكنت من التغلب على كل العقبات".
واأعل��ن الرئي���ض الرتك��ي رج��ب طي��ب اأردوغ��ان، 
الأربع��اء املا�س��ي، ع��ن ا�ستعداد اجلي���ض الرتكي 
لب��دء عملي��ة ع�سكري��ة �سد ق��وات الدف��اع الذاتي 
الكردية �رشق��ي نهر الفرات خ��الل الأيام القريبة 

القادمة.
من جانبه قال ممثل البنتاغون، �سون روبرت�سون، 

اإن الأعم��ال الع�سكري��ة الأحادي��ة اجلانب لرتكيا 
�سمال �رشق �سوريا اأمر غر مقبول.

وكان��ت اأنق��رة اتهم��ت وا�سنط��ن اأك��رث م��ن م��رة 
بتوري��د الأ�سلح��ة اإىل الوحدات الكردي��ة امل�سلحة 
الت��ي ت�سيطر على �سمال ���رشق �سوريا، وتعتربها 
تركي��ا منظم��ة اإرهابي��ة مرتبطة بح��زب العمال 
الكرد�ست��اين املحظور يف اأرا�سيه��ا. ولهذا ال�سبب 

كان اجلي�ض الرتكي يج��ري اأكرث من مرة عمليات 
ع�سكري��ة �س��د الوح��دات الكردي��ة يف الأرا�س��ي 

ال�سورية.
اىل ذل��ك ح��ذرت وزارة اخلارجي��ة الإيراني��ة، من 
اأن اأي عملي��ة ع�سكرية تركي��ة يف �سوريا من دون 
التن�سي��ق مع دم�سق �ستوؤثر عل��ى نتائج مباحثات 

اأ�ستانا ب�ساأن ال�سالم يف �سوريا.
وق��ال املتحدث با�سم اخلارجي��ة الإيرانية، بهرام 
قا�سم��ي، اإن اأي عملية ع�سكري��ة تركية يف �سوريا 
يج��ب اأن تك��ون بطل��ب م��ن احلكوم��ة ال�سوري��ة 
وبتن�سي��ق معه��ا، موؤك��دا اأن��ه ل ميك��ن لأي دولة 
�سن اأي��ة عملية عل��ى الأرا�سي ال�سوري��ة من دون 

ا�ستئذان احلكومة ال�سورية.
كم��ا اأعرب قا�سم��ي عن اأمل��ه يف اأن ت�ستمر تركيا 
يف تعاونها الإيجابي �سم��ن اإطار اأ�ستانا، قائال: 
عل��ى  مطلع��ون  الأت��راك  اأ�سدقاءن��ا  اأن  "نعتق��د 
احلقائ��ق يف املنطق��ة ونحن على ات�س��ال معهم، 
ويف حال �سن��ت تركية هجوما ع�سكريا يف �سمال 

�سوريا �سنتحدث عن ذلك فيما بعد".
تاأت��ي ه��ذه الت�رشيح��ات يف وق��ت اأعلن��ت في��ه 
اأنقرة عزمه��ا �سن عملية ع�سكري��ة �سد امل�سلحن 
الأك��راد يف منطقة �رشق الفرات خالل اأيام قريبة، 
كم��ا تعه��د الرئي�ض الرتكي، رجب طي��ب اأردوغان 
مبهاجم��ة مدينة منبج يف حمافظة حلب يف حال 
ع��دم اإخ��راج الولي��ات املتحدة "وح��دات حماية 

ال�سعب" منها.
م��ن جانبها دعت وحدات حماي��ة ال�سعب الكردية 
�سوري��ا  ح��دود  حماي��ة  اإىل  ال�سوري��ة  احلكوم��ة 
واأر�سه��ا، موؤك��دة ا�ستعدادها للعم��ل امل�سرتك مع 

دم�سق "ل�سد تركيا".

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 موؤيدي��ه مبق��دار نقطت��ن عم��ا كانت 
علي��ه يف ت�رشي��ن الثاين/نوفم��رب، لتبل��غ 23 باملئ��ة. 
وذك��ر ال�ستط��الع ال��ذي ن���رشت �سحيفة “ل��و جورنال 
دو دميان���ض” الذي نتائجه الي��وم الأحد، اأن ن�سبة 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 
“امل�ستائ��ن” م��ن 73 باملئ��ة اإىل 76 باملئة. وبقيت 

ن�سب��ة “الرا�س��ن ج��دا” %4 وانخف�س��ت ن�سب��ة الذين 
اأك��دوا اأنه��م “را�س��ون اإىل حد م��ا” م��ن 21 باملئة اإىل 
19 باملئ��ة. اأما يف اجلانب الآخ��ر، 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

“الرايات الحمراء” تتوعد السلطات اللبنانية بتصعيد االحتجاجات

تركيا: لن نسمح الميركا بعرقلة عمليتنا العسكرية في سوريا

وزير إسرائيلي: أستراليا 
ارتكبت خطأ عليها 

إصالحه

بغداد - وكاالت

باريس - الجورنال

سيدني - الجورنال

توع��د رافعو الرايات احلمراء يف لبنان، ال�سلطات 
بعدم��ا  والتظاه��رات،  الحتجاج��ات  بت�سعي��د 
نظموا اأم���ض الأحد تظاهرة حا�سدة و�سط بروت، 
حّمل��ت ال�سلط��ات م�سوؤولي��ة النهي��ار املرتق��ب 

ودعت لإنقاذ البالد.
اللبن��اين،  ال�سيوع��ي  اأم��ن ع��ام احل��زب  وق��ال 
حن��ا غري��ب، ال��ذي ق��اد التظاه��رة م��ع النائ��ب 
ال�س��ارع  يف  “نح��ن  �سع��د:  اأ�سام��ة  النا���رشي، 
لإنق��اذ الوط��ن واللبناني��ن عموم��ًا م��ن �سلط��ة 
�سيا�سي��ة فا�س��دة وعاج��زة ع��ن ت�سكي��ل حكومة 
ج��راء تفاقم اأزم��ة نظامه��ا ال�سيا�س��ي الطائفي، 
كل ال�سي��غ والتفاق��ات مل تع��د تنف��ع لإنق��اذه، 
وم��ع ذلك يحاولون ويحاولون اإحياء هذا النظام 
عل��ى خطابه��م املذهب��ي وعل��ى الف��ن والدماء، 
وامل���ض  اللبناني��ن  قه��ر  �سيا�س��ة  وميار�س��ون 
وتهديده��م  وتهجره��م  واإفقاره��م  بكراماته��م 

بلقمة عي�سهم لل�سيطرة على اإرادتهم”.
وتاب��ع “اأن “الدي��ن الع��ام هو �رشق��ة مو�سوفة 
موج��ودة يف جي��وب الطبق��ة احلاكم��ة”، ملوحًا 
الطبق��ة  �س��د  احتجاجي��ة  حت��ركات  ب�سل�س��ة 

ال�سيا�سية.
ال�سعب��ي  الع��ام للتنظي��م  ب��دوره، لف��ت الأم��ن 
النا���رشي النائ��ب اأ�سام��ة �سع��د اإىل اأن “الأزمة 
ال�سيا�سي��ة اليوم ه��ي اأزمة نظ��ام عميقة ولي�ست 
اأزمة عاب��رة �سيا�سية”، داعي��ًا “احلركة ال�سعبية 
اإىل ا�ستعادة دورها وحيويتها وتاأثرها، والأهم 
تغي��ر الواق��ع القت�س��ادي والجتماع��ي، الذي 
بل��غ مداه، فيم��ا ال�سلط��ة ال�سيا�سي��ة م�رشة على 
ال�ستمرار يف �سيا�سات البنك الدويل منذ الطائف 

حتى اليوم”.
وحم��ل املتظاهرون راياتهم احلم��راء وم�سوا من 
اأم��ام م���رشف لبن��ان يف �س��ارع ال�سنائع حتى 

ال�رشايا احلكومية يف و�سط العا�سمة.
و�س��ارك يف تنظي��م التظاه��رة احل��زب ال�سيوعي 
النا���رشي،  ال�سعب��ي  التنظي��م  ومع��ه  اللبن��اين، 
والحتاد الوطني لنقابات العمال وامل�ستخدمن، 
وح�سد نقابي وحزبي ووجوه اإعالمية مقربة من 

بيروت - الجورنال

اعلن وزير الداخلية 

التركي، سليمان صويلو، 

أن الواليات المتحدة 

تحاول منع إجراء العملية 

العسكرية التركية في 

منطقة شرق الفرات 

بسوريا، مضيفا أن أنقرة 

لن تسمح بذلك.

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 

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

مليون دولر يف �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.
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