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بلغاريا توجه اتهامات تتعلق بتمويل اإلرهاب لخمسة سوريين

روسيا تلغي أكثر من ألف رحلة جوية 
متجهة إلى الواليات المتحدة

واشنطن تزود الوحدات الكردية السورية 
باسلحة حديثة

�سوفي��ا - اجلورنال: وجه ممثلو االدع��اء البلغاريون اتهامات خلم�سة 
�سوري��ن وبلغارية، باأنهم "اأع�ساء يف جمموع��ة اإجرامية، اأر�سلت اأكرث 
م��ن 25 مليون يورو )28 ملي��ون دوالر( اإىل منظمات اإرهابية اأجنبية 
من��ذ 2016". وقال��ت روميان��ا ارناودوف��ا، املتحدث��ة با�س��م رئي���س 
االدع��اء، اإن اأح��د املتهمن ال�ستة، وجميعهم م��ن املقيمن يف بلغاريا، 

وجهت له االتهامات غيابيا، و�سدرت بحقه مذكرة اعتقال دولية.
واأ�سافت اأن هذه املجموعة تعمل يف بلغاريا منذ 2016 ومولت ب�سكل 
غ��ر مبا�رش منظمة اإرهابية تعمل يف دول��ة اأخرى، لكنها مل تدل مبزيد 
م��ن التفا�سي��ل يف هذا ال�س��اأن. واأ�س��ارت اإىل اأن التموي��ل مت من خالل 

اإر�سال حواالت.
وقال��ت اإن املجموعة ا�سرتت اأي�سا 100 �سيارة على االأقل يف بلغاريا، 

ونقلتها عرب تركيا اإىل �سوريا حيث و�سلت الأفراد منظمات اإرهابية.
وق��ال نائب رئي���س االدعاء اإيفان جي�سيف، اجلمع��ة املا�سي اإن متويل 
املنظم��ات االإرهابي��ة اأر�س��ل اإىل اخل��ارج، ومل ي�س��كل تهدي��دا اإرهابيا 

مبا�رشا داخل بلغاريا.

مو�سكو - اجلورنال: وجه مركز الطوارئ ومواجهة االأزمات التابع لوزارة اخلارجية 
الرو�سي��ة، نداء عاج��ل اإىل املواطنن الرو�س ب�سبب اإلغاء اأك��رث من األف رحلة جوية 
اإىل الوالي��ات املتحدة. وقال املركز على �سفحت��ه الر�سمية على موقع "تويرت"، اإنه 
"نتيجة االأمطار الغزيرة وت�ساقط الثلوج على االأجزاء الو�سطى وال�سمالية ال�رشقية 
م��ن الوالي��ات املتح��دة، مت اإلغ��اء اأكرث م��ن األف رحلة جوي��ة متجه��ة اإىل مطارات 
�سيكاغ��و وبو�سطن ونيويورك وم��دن اأخرى". وتابع، "مت اإع��الن حالة الطوارئ يف 

واليات نيوجر�سي وبن�سلفانيا، ب�سبب �سوء االأحوال اجلوية".
واأف��ادت و�سائ��ل االإع��الم االأمريكية، ب��اأن حوادث ا�سط��دام على الطرق��ات نتيجة 

االأحوال اجلوية ال�سيئة، اأدت اإىل وفاة 3 اأ�سخا�س واإ�سابة 2 منذ يوم اجلمعة.
يذك��ر اأن��ه يف نوفم��رب ودي�سم��رب 2018، اأدى ت�ساق��ط الثلوج بغ��زارة يف الواليات 
املتح��دة اإىل اإلغ��اء وتاأخر االآالف من الرحالت اجلوي��ة وانقطاع التيار الكهربائي 
وخ�سائ��ر يف االأرواح. ويف اأواخ��ر دي�سم��رب، تلق��ى اأك��رث م��ن 20 ملي��ون اأمريك��ي 
حتذي��رات من ت�ساقط الثلوج والعوا�سف الثلجية التي يتوقع حدوثها يف هذا الوقت 

من مو�سم ال�ستاء.

انق��رة - اجلورن��ال: اك��دت �سحيف��ة "يني عق��د" الرتكي��ة، اأن جه��ات اأمريكية 
معار�س��ة لق��رار الرئي�س دونالد ترامب �سحب القوات م��ن �سوريا، زّودت وحدات 

حماية ال�سعب الكردية �سمايل �سوريا بدفعة كبرة من االأ�سلحة احلديثة.
واأ�ساف��ت ال�سحيف��ة اأن ه��ذه الدفع��ة تت�سمن "كمي��ات كبرة" م��ن ال�سواريخ 
امل�س��ادة للدبابات من طراز "جيفلن Javelin" و"تاو Tow"، ومن املتوقع 
اأن ي�ستخدمه��ا املقاتل��ون االأك��راد �س��د الدباب��ات الرتكية الت��ي ت�ستعد لدخول 

منطقة منبج �سمايل �سوريا قريبا.
وح�س��ب ال�سحيفة، فاإن الوحدات اخلا�سة الرتكية تبحث االآن عن اأماكن تخزين 
ه��ذه ال�سواري��خ يف منب��ج، مما يوؤخ��ر �سن اجلي���س الرتكي عملي��ة ع�سكرية يف 
املنطق��ة. ومل توؤك��د م�س��ادر اأخرى �سح��ة هذا اخل��رب، لكنه ال يخف��ى على اأحد 
ا�ستمرار التحالف الدويل حتت قيادة وا�سنطن يف تقدمي الدعم الع�سكري واملادي 
لق��وات �سوري��ا الدميقراطي��ة التي ت�سكل الوح��دات الكردية عموده��ا الفقري يف 

قتالها �سد اآخر جيب لتنظيم "داع�س" يف جنوب دير الزور ال�سوري.

توج��ه رئي�س ال��وزراء االإ�رشائيل��ي بنيامن نتنياهو 
اإىل دول��ة ت�س��اد، يف زيارة �سيلتق��ي خاللها الرئي�س 

الت�سادي اإدري�س ديبي.
وكتب نتنياه��و على "تويرت": "اأغادر البالد االآن اإىل 
ت�س��اد لتحقي��ق اخ��رتاق دبلوما�سي تاريخ��ي وهام 

اآخر".
واأ�ساف: "ت�ساد هي دول��ة اإ�سالمية عمالقة وتتاخم 
ليبيا وال�سودان. هذا هو جزء من الثورة التي نحدثها 
يف الع��امل العرب��ي واالإ�سالمي. قد وعدتك��م باأن هذا 
�سيح��دث، و�ستك��ون هن��اك ب�رشي��ات اأخ��رى ودول 

اأخرى".
وقال��ت مواقع اإخبارية اإ�رشائيلية، اإن زيارة نتنياهو 
اإىل ت�س��اد �ستكون االأق�رش بن زياراته اخلارجية، اإذ 

�ست�ستمر لب�سع �ساعات فقط، مو�سحة اأنه �سيتم خاللها توقيع حزمة 
من االتفاقات الع�سكرية واالقت�سادية بن البلدين.

ورجح��ت قناة 12 العربية، اأن يعر���س نتنياهو على ديبي امل�ساعدة 
يف من��ع ت�سلل م�سلح��ي املجموع��ات االإرهابية كتنظيم��ي "داع�س" 

والقاعدة" اإىل ت�ساد عرب حدودها الغربية مع ليبيا.
واأك��دت القن��اة اأن��ه "�سيت��م التوافق اإيجابي��ا يف هذه الق�سي��ة، اإذ اأن 
اإ�رشائي��ل ت�ساع��د فعليا يف حماية احل��دود وتعزيز الق��وات الت�سادية 

هناك".
وقال��ت م�س��ادر مقربة من نتنياه��و اإنه من املتوق��ع اأن يعلن خالل 
الزيارة عن ا�ستئناف العالق��ات الدبلوما�سية املقطوعة بن البلدين، 
ف�سال عن فتح ت�ساد جمالها اجلوي اأمام الرحالت اجلوية االإ�رشائيلّية 

املتجهة اإىل اأمركا الالتينّية.
وكان رئي�س ت�ساد اإدري�س ديبي، قد زار اإ�رشائيل يف نوفمرب املا�سي، 
وه��ي الزيارة االأوىل لرئي���س ت�ساد اإىل الدولة العربي��ة بعد عقود من 

قطع العالقات منذ 1972.

اأن  يعتق��دون  اإن م�ساعدي��ن مل��اي  ال�سحيف��ة  وقال��ت 
خط��وة كه��ذه �ستتي��ح له��ا ك�س��ب التاأيي��د خلطته��ا من 

احلزب الدميقراطي الوحدوي الذي يدعم حكومة االأقلية 
بزعام��ة م��اي، وم��ن امل�رشع��ن املت�سددي��ن من حزب 
املحافظ��ن ال��ذي تنتم��ي اإلي��ه والذي��ن يوؤي��دون خطة 

االن�سحاب من االحتاد.

وته��دف الرتتيبات اخلا�س��ة بق�سية ح��دود اإيرلندا اإىل 
احليلولة دون العودة اإىل القيود على احلدود بن اإيرلندا، 
الع�سو باالحتاد االأوروب��ي، واإيرلندا ال�سمالية التي هي 

جزء من بريطانيا.

م��ن جانبه، حذر وزي��ر التجارة اخلارجي��ة ليام فوك�س 
من "ت�سونام��ي �سيا�سي" اإذا مل يحرتم النواب الت�سويت 
ال�سعب��ي يف ا�ستفت��اء 2016، ال��ذي اأف�س��ى اإىل ق��رار 

االنف�سال عن االحتاد االأوروبي.

وانتق��د فوك���س الذي��ن يطالب��ون رئي�س��ة ال��وزراء ب��اأن 
ت�ستبع��د ب�سكل قاط��ع االن�سحاب بدون اتف��اق، وهو ما 
تدع��و اإليه املعار�سة العمالية، قائ��اًل: "اأحمق ما ميكن 

يف مفاو�سات هو التخلي عن اأقوى ورقة بيدنا".
م��ن جان��ب اآخ��ر، ن��دد مكت��ب رئي�س��ة ال��وزراء الي��وم 
مل��ف  ل�سح��ب  بتدبره��ا  برملاني��ن  ب�"موؤام��رات" 
"بريك�ست" من ي��د ماي خالل االأ�سبوع املقبل، معتربا 
ذل��ك "مقلق��ًا للغاي��ة"، وذل��ك تعليق��ًا عل��ى م��ا ن�رشته 
�سحيفة "التلغراف" اجلمعة املا�سية باأن بع�س النواب 
يعتزم��ون ط��رح تعدي��الت تتعل��ق بنظام عم��ل جمل�س 
العم��وم، لعرقلة خطط ماي ب�ساأن خ��روج بريطانيا من 

االحتاد االأوروبي.
وقال��ت متحدث��ة با�س��م رئا�س��ة احلكوم��ة اإن "ال�سع��ب 
الربيط��اين �س��وت للخروج من االحت��اد االأوروبي، ومن 

االأ�سا�سي اأن يلتزم ال�سيا�سيون املنتخبون بهذا القرار".
وتابع��ت: "اإن اأي حماول��ة ل�سح��ب ق��درة احلكومة على 
توفر ال�رشوط القانونية، خلروج منتظم يف هذه اللحظة 

التاريخية اأمر مقلق للغاية".
واأك��دت املتحدثة با�سم ماي اأن "اأع�ساء الربملان الذين 
يريدون االلتزام بربيك�س��ت عليهم اأن ي�سوتوا من اأجله، 
واإال هن��اك خط��ر اأن مين��ع الربمل��ان عملي��ة بريك�س��ت 

املقررة يف 29 مار�س املقبل".
وكان الربمل��ان الربيط��اين رف���س االأ�سب��وع املا�س��ي 
باأغلبي��ة كبرة اتف��اق "بريك�ست"، و�س��وت 432 نائبًا 
�س��د االتف��اق مقاب��ل 202، اأي اأن الرف�س ج��اء بفارق 
230 �سوتًا يف اأ�سواأ هزمية برملانية متنى بها حكومة 

يف تاريخ بريطانيا احلديث.
ويتوقع ت�سويت الربملان جمدداً على اتفاق "بريك�ست"، 
وذل��ك يوم 29 يناير املقبل، بع��د مناق�سة مو�سعة حول 

خطط احلكومة وتعديالت االتفاق املحتملة.

ترمب يساوم الكونغرس.. "الجدار مقابل بعض المهاجرين"

ماي تسعى التفاق مع إيرلندا لتفادي "تسونامي سياسي" حول بريكست

نتنياهو: زيارة تشاد جزء من الثورة التي نحدثها في العالم العربي واإلسالمي

لندن - الجورنال

متابعة - الجورنال

اقرتح الرئي�س االأمركي دونالد 
ترم��ب، اأن ُيق��ّدم حمايًة موؤّقتة 
لالأ�سخا���س الذي��ن و�سلوا اإىل 
الواليات املّتح��دة بطريقة غر 
�رشعّي��ة عندم��ا كان��وا اأطفااًل، 
وكذل��ك ملجموع��ات اأخرى من 
ُيواجه��ون  الذي��ن  املهاجري��ن 
متوي��ل  مقاب��ل  الرّتحي��ل، 
احل��دودي  للج��دار  الكونغر���س 

املثر للجدل.
الرئا�س��ي  املق��رتح  وت�سم��ن 
مل��دة  مي��دد  قان��ون  اعتم��اد 
م��ن  احلماي��ة  �سن��وات   3
الذي��ن  للمهاجري��ن  الرتحي��ل 
اأموره��م  اأولي��اء  اأو�سله��م 
ب�س��ورة  املتح��دة  للوالي��ات 
كان��وا  عندم��ا  �رشعي��ة  غ��ر 
وحماي��ة   )DACA( اأطف��اال 
له��م  املمن��وح  املهاجري��ن 
 ،)TPS( املوؤقت��ة  احلماي��ة 
وذل��ك مقاب��ل موافق��ة الن��واب 
الكونغر���س  يف  الدميقراطي��ن 
عل��ى اإدراج متويل بن��اء اجلدار 
م��ع  احل��دود  عل��ى  الفا�س��ل 
املك�سي��ك بكلف��ة 5.7 مليارات 

دوالر يف ميزانية احلكومة.
ال��ذي  املق��رتح  ه��ذا  ويه��دف 
قّدمه ترم��ب يف خطاب متلفز، 
بح�س��ب الرئي���س االأمركي اإىل 
"اخل��روج م��ن م��اأزق" ال�سل��ل 
الذي ي�سود ق�سًم��ا من االإدارات 
الفدرالّية منذ نحو �سهر تقريًبا، 
غ��ر اأّن رئي�سة جمل���س النّواب 
بيلو�سي  نان�سي  الدميوقراطّي��ة 

رف�ست هذا املقرتح.
وق��ال ترمب، اإنه ين��وي الوفاء 

بتعه��ده وح��ل م�سكل��ة احلدود 
اجلنوبية.

واأ�س��اف يف كلم��ة، كان اأعل��ن 
يف وق��ت �ساب��ق اأنه��ا �ستك��ون 
مهم��ة، ح��ول اجل��دار احلدودي 
"حدودنا  احلكوم��ي،  واالإغالق 
اجلنوبية تعي�س اأزم��ة اإن�سانية 
يج��ب اأن نحلها"، الفت��ًا اإىل اأن 
تهريبها  يت��م  التي  "املخدرات 
من احل��دود اجلنوبية تقتل 78 

األف اأمركي".
دعوة لتقدمي تنازالت

نظ��ام  "لدين��ا  قائ��اًل  واأردف 
ب��ه  نفتخ��ر  اأن  يج��ب  هج��رة 
وح��ل االأزم��ة يحت��اج �سجاعة 
اأن��ه  اإىل  م�س��را  �سيا�سي��ة"، 
عل��ى احلزب��ن تق��دمي تنازالت 
للو�سول اإىل حل الأزمة احلدود 

اجلنوبية.
اإىل ذل��ك، اأف��اد ترم��ب اأن كلفة 
اجل��دار عل��ى احل��دود اجلنوبية 
ه��ي 5،7 ملي��ار دوالر، الفت��ا 
اإىل اأن اجل��دار الفوالذي �سيحل 
اأزم��ة املخ��درات والهجرة غر 
ال�رشعية ب�سكل كبر، منوها يف 
ال�سي��اق ذات��ه اأن الدميقراطين 
قدم��وا الكثر م��ن االأفكار التي 

يتبناها يف خطته.
األ��ف   800 نح��و  اأن  يذك��ر 
موظ��ف في��درايل والعدي��د من 
املتعاقدي��ن، تاأث��روا باالإغالق 
لرف���س  اجلزئ��ي،  احلكوم��ي 
ترم��ب توقي��ع امليزاني��ة لعدد 
عل��ى  رد  يف  االإدارات،  م��ن 
الذي��ن  الدميقراطي��ن،  رف���س 
ي�سيطرون عل��ى جمل�س النواب، 
خطته الإن�ساء جدار حدودي مع 

املك�سيك.

واشنطن - الجورنال

ذكرت صحيفة "صنداي 
تايمز"، أن رئيسة 
الوزراء البريطانية 

تيريزا ماي، تعتزم 
السعي إلبرام معاهدة 

ثنائية مع الحكومة 
اإليرلندية، كوسيلة 

إللغاء الترتيبات 
المتعلقة بالحدود من 

االتفاق الذي أبرمته مع 
االتحاد األوروبي بشأن 

خروج بالدها من التكتل.

األمم المتحدة: اليمن ينزلق نحو كارثة إنسانية واقتصاديةماكغورك: انسحاب ترامب من سوريا قّرب حلفاءنا من األسد وأبقى "داعش"

اعترب املبع��وث االأمريكي ال�ساب��ق واخلا�س للتحالف 
ال��دويل ملحاربة "داع���س"، بريت ماكغ��ورك، اأن قرار 
الرئي���س دونال��د ترامب �سح��ب الق��وات االأمريكية من 
�سوري��ا اأعط��ى تنظي��م "داع���س" �سبب��ًا اآخ��ر للبق��اء، 
اإ�ساف��ة اإىل تقريب��ه ���رشكاء الوالي��ات املتح��دة م��ن 
النظام ال�سوري. وقال ماكغورك يف مقال له ب�سحيفة 

"النتائ��ج اال�سرتاتيجية لقرار  اإن  "وا�سنط��ن بو�ست"،: 
ترامب قد بداأت بالفعل؛ اإذ بداأت تركيا بالتو�سع، ولي�س 
م��ن قبيل امل�سادفة اأن دواًل مث��ل االإمارات والبحرين 
اأع��ادت فت��ح �سفاراته��ا بدم�س��ق بعد وق��ت ق�سر من 
اإع��الن االن�سحاب، وحتى ال�سعودية ميكن اأن تعيد فتح 
�سفارتها قريب��ًا". وبن ماكغورك اأن ترامب اتخذ قرار 
االن�سحاب من �سوريا دون م�ساورات مع احللفاء اأو مع 
الكونغر���س، ودون تقيي��م حقيق��ي للمخاط��ر اأو تقدير 

للحقائق. واأ�ساف ماكغورك: "يجب اأن تكون ال�سيا�سة 
االأمريكي��ة واقعي��ة، فق��رار االن�سحاب ال�رشي��ع �سيزيد 
م��ن خطر تعر�س قواتن��ا لهجمات مميتة، ومن ثم فاإن 

علينا توفر حماية لهم من اأجل خروج اآمن".
وتابع: "بق��اء رئي�س النظام ال�سوري ب�سار االأ�سد بدون 
تفك��ر يف �رشكائن��ا االإقليمي��ن، وحتدي��داً اإ�رشائي��ل 
وال�سعودية، اأمر خطر، خا�سة اأن هذا الديكتاتور الذي 

يقتل �سعبه مدعوم اإيرانيًا ورو�سيًا". 

ذك��ر تقرير لالأمم املتح��دة اأن "االأو�ساع يف اليمن ت�سهد 
تدهوراً �رشيعًا، حيث اإن البالد تنزلق نحو كارثة اإن�سانية 

واقت�سادية".
ج��اء ذل��ك يف تقرير مكون م��ن 85 �سفح��ة، اأعده خرباء 
ب��االأمم املتحدة، وقدَّموه ملجل�س االأم��ن، ح�سب ما نقلته 

وكالة اأنباء "اأ�سو�سييتد بر�س" يوم ال�سبت.

ور�س��م التقرير �سورة قامتة لالأو�س��اع يف اليمن، ب�سبب 
ا�ستم��رار احل��رب ب��ن احلوثي��ن املدعومن م��ن اإيران، 

واحلكومة املدعومة من التحالف ال�سعودي-االإماراتي.
ال��دويل  القان��ون  ينته��كان  احل��رب  "ط��ريف  اإن  وق��ال: 
بحمالتهم��ا الع�سكري��ة، الت��ي ت�ستم��ر دون موؤ���رش عل��ى 
ف��وز اأي م��ن الطرف��ن". واأو�س��ح اأنه "رغ��م اأن احلكومة 
و�رشكاءه��ا يف التحالف بقي��ادة ال�سعودية حققت تقدمًا 
كب��راً على االأر�س �سد احلوثين عام 2018، لكن هدف 

ا�ستع��ادة �سلط��ة احلكوم��ة يف جمي��ع اأنحاء الب��الد يظل 
بعي��د املنال". واأ�س��ار اإىل اأن "اإي��ران اأدت دوراً يف تعزيز 
احلوثي��ن، من خ��الل اإمدادهم بعوائد نفطي��ة ب�سكل غر 
قان��وين، لدعمهم يف حربهم �سد احلكومة". وتنفي اإيران، 
با�ستم��رار، ما يرتدد عن دعمه��ا احلوثين ع�سكريًا. ويف 
دي�سم��رب املا�سي، اعتمد جمل�س االأمن ق��راراً ياأذن لالأمم 
املتح��دة بن�رش فري��ق ملراقب��ة تنفيذ اتفاق��ات العا�سمة 

ال�سويدية �ستوكهومل وت�سهيلها.
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