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"الخماسي النووي" يفشل في تنسيق بيان ختامي في بكين

برلمان بريطانيا يرفض االنسحاب من 
االتحاد األوروبي دون اتفاق

الحكومة الفلسطينية تقدم استقالتها 
لعباس

بك��ن - �جلورنال: �أعلن نائب وزير �خلارجية �لرو�س��ي، �سريغي ريابكوف، �أن 
ممثل��ي �لدول "�لنووية �خلم�س" ، �لذين �جتمعو� ي��وم �لأربعاء يف بكن، ف�سلو� 

يف تن�سيق بيان ختامي م�سرتك.
وق��ال �سريغي ريابكوف، يف كلمته خ��ال لقاء "�خلما�سي �لنووي": "ل ميكننا 
�إل �أن نقل��ق م��ن �أن جمي��ع ه��ذه �لأح��د�ث جت��ري عل��ى خلفي��ة تعمي��ق فقد�ن 
�لثق��ة �ملتب��ادل بن �ل��دول �لنووية �خلم���س، وهو حتد غري م�سب��وق لهذ� �لنوع 
م��ن �للق��اء�ت. �لو�سع يف غاية �جلدي��ة، لدرجة �أننا تخلينا ع��ن تن�سيق �لبيان 
�لنهائي". و�أ�ساف: "لذلك بالذ�ت، تبدو �آنية جد� �مل�ساألة �لتي طرحتها مو�سكو 
عل��ى �ملوؤمتر حول دور ومكان "�خلما�سي"، �سو�ء يف �سياق تعزيز معاهدة منع 

�نت�سار �لأ�سلحة �لنووية، �أو حتى من منظور �أو�سع".
ويطل��ق م�سطل��ح "�لدول �لنووية �خلم���س"، على جتمع غري ر�سم��ي للدول �لتي 
متتل��ك �أ�سلح��ة نووية، وه��ي رو�سي��ا و�ل�سن وبريطاني��ا و�لولي��ات �ملتحدة 

وفرن�سا.

لن��دن - �جلورن��ال: رف�س �لربمل��ان �لربيطاين، تعدي��ًا لتمديد �مل��ادة 50 من معاهدة 
ل�سبونة، و�إبقاء �أ�سكتلند� �سمن �لحتاد �لأوروبي.

وكان �لتعدي��ل �ل��ذي رف�س��ه �لربمل��ان �لربيط��اين قدم��ه زعي��م �ملعار�س��ة �لربيطانى 
جريميى كوربن، ويدعو �إىل ��ستثناء خروج باده من �لحتاد �لأوروبي من دون �تفاق.
ون�س��ت معاه��د�ت �لحت��اد �لأوروبي عل��ى �آلية قانونية تنظ��م �ن�سح��اب �أع�سائه منه، 
و�أدرجتها يف "بند �لن�سحاب" من "�ملادة 50" يف "معاهدة ل�سبونة"، �لتي وقع عليها 
ق��ادة �لحتاد �لأوروب��ي يف 19 �أكتوبر 2007 بالعا�سمة �لربتغالي��ة ل�سبونة، ودخلت 

حيز �لتنفيذ يف 1 دي�سمرب 2009.
وحت��دد "�مل��ادة 50" من �ملعاه��دة �سب��ل �ن�سحاب �إحدى �ل��دول �لأع�س��اء يف �لحتاد 
�لأوروب��ي ب�سكل طوعي، ومن طرف و�ح��د "وفقًا للمتطلب��ات �لد�ستورية �خلا�سة بها". 
وه��و ح��ق لاأع�س��اء ل يتطل��ب ��ستخد�مه تق��دمي �أي تربير ل��ه، كما هو �حل��ال بالن�سبة 
لربيطاني��ا �لت��ي ق��ررت -بن��اء عل��ى ��ستفت��اء �سعبي نظمته ي��وم 23 يوني��و -2016 

�لن�سحاب من �لحتاد.

�لقد���س - �جلورن��ال: قال رئي�س �ل��وزر�ء �لفل�سطين��ي، ر�مي �حلم��د �هلل، �إن حكومته 
و�سع��ت ��ستقالته��ا حت��ت ت���ّرف �لرئي���س حمم��ود عبا���س، عق��ب تو�سي��ة �للجنة 
�ملركزي��ة حلركة "فت��ح" بت�سكيل حكومة جديدة.  وتعترب حرك��ة �ملقاومة �لإ�سامية 
)حما���س( �أن و�سع �حلكومة نف�سه��ا حتت ت�ّرف عبا�س ُيعّد "�نته��اكًا جديد�ً يعّمق 
�لأزم��ة �لفل�سطينية وُي�سعف �جلبهة �لد�خلية"، وفق ت�ريح للمتحدث با�سم �حلركة، 
ح��ازم قا�س��م، �أم�س �لثنن. وقال �حلمد �هلل، يف بي��ان �سحفي �ليوم، عقب �لجتماع 
�لأ�سبوع��ي للحكوم��ة �لفل�سطيني��ة يف مدين��ة ر�م �هلل، �إن حكومته "م�ستم��ّرة يف �أد�ء 
مهامه��ا وحتّم��ل جمي��ع م�سوؤولياتها، �إىل ح��ن ت�سكيل حكومة جدي��دة". و�أعرب عن 

�أمنياته بنجاح �مل�ساور�ت "لت�سكيل حكومة جديدة باأ�رع وقت ممكن".
و�لأح��د �ملا�سي، �أو�س��ت �للجنة �ملركزية حلرك��ة "فتح" بت�سكي��ل حكومة ف�سائلية 
�سيا�سي��ة؛ م��ن ف�سائل منظمة �لتحري��ر، و�سخ�سيات م�ستقلة، م��ربِّرة �لدعوة ب�"تعّث 
مل��ف �مل�ساحلة مع حركة حما�س". وي�سود �نق�سام فل�سطيني بن "فتح" و"حما�س"، 
من��ذ ع��ام 2007، مل تفلح يف �إنهائ��ه �تفاقيات عديدة، �أحدثه��ا �تفاق �لعام 2017؛ 
ب�سب��ب ن�س��وب خاف��ات حول ق�ساي��ا عديدة، منه��ا متكن �حلكومة يف غ��زة، وملف 

�ملوظفن �لذين عّينتهم "حما�س" �أثناء حكمها للقطاع.

ي�سع��ى م�رع��ون �أمريكيون، يف حماولة جدي��دة، لتمرير قر�ر 
ينه��ي دع��م �لولي��ات �ملتحدة للتحال��ف �لعربي �ل��ذي تقوده 

�ل�سعودية يف �ليمن.
ويعتزم �ل�سيناتور �جلمهوري مايك يل، و�ل�سيناتور �لدميقر�طي 
كري���س مرييف، و�ل�سيناتور بريين �ساندرز، وهو م�ستقل ي�سارك 
يف �جتماع��ات �لدميقر�طي��ن، و�لنائب��ان �لدميقر�طي��ان رو 

خانا ومارك بوكان.
وكان جمل�س �ل�سيوخ قد و�فق على قر�ر بخ�سو�س وقف �لدعم 
�لأمريك��ي للح��رب يف �ليم��ن باأغلبي��ة 56 �سوت��ا مقابل 41 
�سوت��ا يف دي�سمرب �ملا�سي، ح��ن �ن�سم 7 �أع�ساء جمهورين 
�إىل �لدميقر�طي��ن للت�سوي��ت على ما �عتربه كث��ريون �نتقاد� 
للرئي���س �جلمه��وري دونال��د تر�م��ب و�سط م�ساع��ر غ�سب �إز�ء 
�ل�سعودي��ة ب�سبب �سقوط قتلى مدني��ن يف �ليمن، و�أي�سا مقتل 

�ل�سحف��ي �ل�سعودي جمال خا�سقج��ي يف قن�سلية باده با�سطنبول، ما 
دفع تر�مب �إىل �لتهديد با�ستخد�م حق �لنق�س )�لفيتو( �سد هذ� �لقر�ر.

وه��ذه هي �مل��رة �لأوىل �لتي يوؤيد فيها �أع�ساء م��ن جمل�سي �لكونغر�س 
ق��ر�ر� ب�سحب �لق��و�ت �لأمريكية م��ن م�ساركة ع�سكري��ة مبوجب قانون 

�ساحيات �حلرب �لذي مت �إقر�ره عام 1973.
ويقيد هذ� �لقانون قدرة �لرئي�س على تكليف �لقو�ت �لأمريكية بعمليات 

حربية دون �حل�سول على مو�فقة �لكونغر�س.
و�أ�سب��ح �لدميقر�طيون �لآن �أغلبية يف جمل���س �لنو�ب لكن �جلمهورين 
ع��ززو� تفوقهم يف جمل���س �ل�سيوخ مبقعدين �إ�سافي��ن، �إذ ي�سغلون 53 
مقع��د� مقابل 47 مقع��د� للجمهوري��ن. ويتعن ح�س��ول �لت�ريع على 

مو�فقة �لثلثن يف �ملجل�سن ليبطل �عرت��س تر�مب.
وتتز�م��ن هذه �خلطوة مع م�ساع جديدة تتمث��ل يف دفع جمل�س �ل�سيوخ 
�لأمريكي بت�ريع يعيد تاأكيد �لدعم حللفاء يف �ل�رق �لأو�سط ويت�سمن 
فر�س عقوبات جديدة على �سوريا و�إجر�ء�ت �سد كل من يدعو ملقاطعة 

�إ�ر�ئيل و�سحب �ل�ستثمار�ت منها.

ل�"�خللي��ج  خمتلف��ة  ت�ريح��ات  يف  مر�قب��ون  وي��رى 
�أوناي��ن"، �أن ع��زوف �سب��اب تون���س ُيعّد مبنزل��ة عقوبة 
للطبق��ة �ل�سيا�سي��ة لتجاهله��ا مطالبه��م، ويتوّقع��ون �أن 
�ملق��ّرر  و�لت�ريعي��ة،  �لربملاني��ة  �لنتخاب��ات  ت�سج��ل 
�إجر�وؤه��ا يف �أكتوب��ر ودي�سم��رب �لقادم��ن، عزوف��ًا �أعلى 
م��ن �لذي �سهدت��ه �لنتخاب��ات �ملحلية �لت��ي �ُجريت يف 
ماي��و 2018. و�أعلن��ت نائب��ة رئي�س��ة ر�بط��ة �لناخبات 
�لتون�سي��ات، تركي��ة ب��ن خ��ذر، �لثنن 8 يناي��ر �حلايل، 
خ��ال جل�س��ة مبجل���س ن��و�ب �ل�سع��ب، �أن نح��و 75 % 
م��ن �سب��اب تون���س ون�سائه��ا ل يرغب��ون بامل�ساركة يف 
�لنتخاب��ات �لربملاني��ة و�لرئا�سي��ة، �ملق��ّرر �إجر�وؤهم��ا 
ب��ن خ��ذر  و�أرجع��ت  �جل��اري.   2019 ع��ام  نهاي��ة  يف 
ع��زوف �لتون�سي��ن ع��ن �مل�سارك��ة �ل�سيا�سي��ة �إىل ع��دم 
حت�ّس��ن �أو�ساعه��م �لجتماعي��ة، وخيب��ة �لأم��ل يف عدم 
تنفي��ذ �لأح��ز�ب �ل�سيا�سي��ة لرب�جمه��م �لنتخابية، وذلك 
��ستناد�ً �إىل در��س��ة �أجرتها معها منظمة "عتيد" �ملهتّمة 
بالنتخاب��ات. وك�سف��ت �ملتحدث��ة �أن نح��و 67 % م��ن 
�لن�س��اء يف �لو�س��ط �لريفي لي���س لهن عل��م بالنتخابات 
�لبلدية �لت��ي جرت �سن��ة 2018، و�أّن ن�سبة �مل�ست�سار�ت 

يف �لبلديات "تعّد �أي�سًا �سعيفة؛ �إذ ل تتعّدى 47 %".
�ل�سباب يعاقب �ل�سيا�سين

ورغم �أّن �مل�ساركة �ل�سبابية تعّد �ملدخل �حلقيقي لتعبئة 
طاق��ات �لأجي��ال �ل�ساع��دة وجتديد �لدم��اء يف �ر�ين 
�لنظ��ام �ل�سيا�س��ي و�لجتماع��ي للوط��ن، ف��اإّن �ل�سب��اب 
�خت��ار منذ �أول �نتخاب��ات حملية يف تاري��خ تون�س، يف 
ماي��و 2018، عدم �مل�ساركة يف �لعملية �ل�سيا�سية، حيث 
مل تتج��اوز ن�سبة �إقب��ال �لتون�سين �آن��ذ�ك على �سناديق 
�لق��رت�ع عتب��ة �ل���33.7 %. وتتوق��ع ليل��ى �ل�ر�يب��ي، 

ة مبر�قب��ة �لنتخابات،  رئي�سة منظم��ة "عتي��د" �ملخت�سّ
يف ت�ريحها ل�"�خلليج �أوناين"، �أن ت�سجل �لنتخابات 
�لربملاني��ة و�لرئا�سي��ة �ملقبل��ة عزوفًا كب��ري�ً للناخبن، 
�حل��ايل،  �ل�سيا�س��ي  �مل�سه��د  خا�س��ة يف ظ��ّل �سبابي��ة 

و�ل���ر�ع �لأيديولوجي بن �لأح��ز�ب. و�أّكدت �ل�ر�يبي 
�أّن منظمته��ا �أج��رت در��سة �سمل��ت 700 م�سارك من 16 
حمافظ��ة، وخل�س��ت �إىل �أّن �ملو�طن بات ي��رى �أّن �سوته 
ه��و مّنة منه على �ل�سيا�سين؛ لأّنه��م ل يتو��سلون معهم 
�إل يف ف��رتة �لنتخاب��ات عن��د ترويج �أنف�سه��م، و�أّن عدم 
�لنتخ��اب ه��و عق��اب لهم على ع��دم جّديته��م يف خدمة 
�لباد. و�أ�س��ارت �إىل �أّنها ��ستنتجت بعد �إجنازها �لدر��سة 

غي��اب �لتو��سل و�لنقا���س بن �ل�سيا�سي��ن و�ملو�طنن، 
وع��دم �إن�س��ات �ملرت�ّسح��ن له��م، ف�س��ًا عن ع��دم قيام 
هيئة �لنتخابات بدورها �لتوعوي، وهو ما �أنتج ت�سجيل 
عزوف كبري، خا�سة لدى فئة �ل�سباب، خال �لنتخابات 

�ملحلية �لتي �أُجريت بتون�س، يف مايو 2018.
�لتون�سيون عادو� �إىل مرّبع �لياأ�س هذ� وُيجمع خمت�سون 
يف عل��م �لجتم��اع و�ل�سيا�سية عل��ى �أّن �ل�سعب �لتون�سي، 
�أو عل��ى �لأق��ّل فئ��ة �ل�سب��اب، فق��دت ثقته��ا يف �لفاعلن 
�ل�سيا�سي��ن؛ لعّدة �عتب��ار�ت، �أهمها تو��سل �رتفاع ن�سب 

�لبطالة، ون�سب �لفقر، و�رتفاع �خلافات �ل�سيا�سية.
وي��رى �ملحلل �ل�سيا�سي جمع��ي �لقا�سمي، �أّن �لتون�سين، 

��ة �ل�سب��اب منه��م، فق��دو� ثقته��م باأغل��ب �لق��وى  وخا�سّ
�ل�سيا�سي��ة �لتي ظه��رت بعد ث��ورة يناي��ر 2011، و�أّنهم 
ع��ادو� �إىل مرّبع �لياأ�س و�لإحباط، بع��د �أن مّلو� مطاردة 
�لوهم وماحقة �ر�ب �ل�سعار�ت �لتي رفعها �ل�سيا�سيون 

بع��د �لث��ورة. و�أ�س��اف �لقا�سم��ي يف ت�ري��ح ل�"�خلليج 
�أوناي��ن"، �أن ��ستم��ر�ر �لك��ذب عل��ى �ل�سع��ب، و�إغر�ق��ه 
بالوع��ود �لكاذبة حول توف��ري م�ساريع تنموي��ة، و�إجناز 
بر�م��ج ك��ربى دون حتقيقه��ا منذ ع��دة �سنو�ت، ق��د �أفقد 
�ل�سب��اب حما�س��ه و�أمل��ه يف تغيري �أو�ساع��ه �لجتماعية 

�لتي ثار من �أجلها.
�ملحل��ل �ل�سيا�سي �أبدى تخّوف��ه �أي�سًا من �إمكانية تاأجيل 

�لنتخاب��ات؛ ب�سب��ب تاأّخ��ر �لربملان يف �نتخ��اب رئي�س 
للهيئ��ة �لعلي��ا �مل�ستقلة لانتخابات، �لت��ي تتوىّل تنظيم 
�لعملية �لنتخابية، و�لتي ي�سرّيها رئي�سها �مل�ستقيل منذ 

يوليو 2018.
�لفقر و�لبطالة يف �ملقّدمة

ولئ��ن تع��ّددت �أ�سباب �لعزوف ع��ن �مل�ساركة يف �لعملية 
�ل�سيا�سية يف بلد �لثورة تون�س، فاإّن �لأزمات �لجتماعية 
�لتي مّر بها �لتون�سيون بعد �لثورة ظّلت يف �ملقّدمة، وفق 

ما يوؤّكده �لباحث يف علم �لجتماع معاذ بن ن�سري.
ويرى ب��ن ن�سري يف حديثه ل�"�خللي��ج �أوناين" �أن كثة 
�لوع��ود �ملقدَّمة خ��ال �حلمات �لنتخابي��ة وتعار�سها 
م��ع �لو�ق��ع فيم��ا بع��د وّل��د �إح�سا�سًا ل��دى �ل�سب��اب باأّن 
�ل�سن��و�ت �لثم��ان �لت��ي تل��ت �لث��ورة ه��ي �سن��ن �لكذب 
و�ملغالط��ات م��ن �لطبق��ة �حلاكم��ة، حت��ى ب��ات يحّم��ل 
�لدول��ة و�ل�سخ�سي��ات �ل�سيا�سية �لفاعل��ة و�أحز�ب �حلكم، 
وحتى �ملعار�س��ة، م�سوؤولية �رتفاع ن�سب �لفقر و�لبطالة 

و�لتهمي�س وتدهور �ملقدرة �ل�ر�ئية.
وي�سي��ف �أّن فئ��ة �ل�سباب ي��رون �أّنهم �سح��و� باأنف�سهم، 
�سن��و�ت 2011 و2012، م��ن �أج��ل تغيري من��ط حياتهم 
لاأف�س��ل، لك��ن مل يتغ��رّي �س��يء، وهو م��ا يف���ّر  تنامي 
حركاته��م �لحتجاجية وظاه��رة �لنتحار حرق��ًا كاأد�ة 
تعب��ري ع��ن رف�سه��م مل��ا يج��ري، كم��ا يوؤّك��د ب��ن ن�سري 
�أّن هنال��ك �سل��وكًا �جتماعي��ًا موروث��ًا د�خ��ل �ملجتم��ع 
�لتون�س��ي؛ وهو ثقافة �لامبالة و�لتمّل�س من �مل�سوؤولية 
لدى �لبع�س م��ن �لتون�سين، حيث ميتنع��ون عن �لتوّجه 

ملكاتب �لقرت�ع.
ولف��ت �لباحث يف عل��م �لجتماع �إىل خط��ورة ما تقّدمه 
بع���س �ملناب��ر �لإعامية �لت��ي حتت�سن مظاه��ر �لعنف 
�ل�سيا�س��ي من خال �ملو�جهات بن �ل�سيا�سين، �لذي قد 

ي�سل �أحيانًا �إىل حّد �لتهّجم و�ل�سب و�ل�ستم.

برلماني سوري يكشف سبب زيارة مندوب الرئيس الروسي إلى الجامعة العربية

لماذا يعزف 75% من شباب تونس عن المشاركة بانتخابات 2019؟

مشرعون أميركيون يسعون لوقف الدعم للسعودية في اليمن

تونس - الجورنال

وكاالت - الجورنال

ك�سف �لدكتور عم��ار �لأ�سد، نائب رئي�س 
جلن��ة �لعاق��ات �خلارجي��ة يف جمل���س 
�ل�سعب �ل�سوري، �سب��ب زيارة نائب وزير 
�خلارجي��ة �لرو�سي��ة، �ملن��دوب �خلا�س 
�إىل �ل���رق  لرئي���س رو�سي��ا �لحتادي��ة 
�لأو�سط و�أفريقي��ا، ميخائيل بوغد�نوف، 

�إىل �جلامعة �لعربية.
وق��ال �لأ�س��د، يف �ت�س��ال هاتف��ي م��ع 
�أعقاب  "تاأتي �لزيارة يف  "�سبوتني��ك" ، 
�لتعليم��ات �جلدي��دة من �لبي��ت �لأبي�س 
حميطه��ا  غل��ى  �سوري��ا  ع��ودة  بعرقل��ة 
�لعربي ومنعهم م��ن �مل�ساركة يف �إعادة 

�لإعمار".
و�أ�ساف �لأ�س��د "طالب �لغرب باأن تطبق 
�سوري��ا �لق��ر�ر 2254 ب���رورة وج��ود 
حكوم��ة �نتقالي��ة وما يرتت��ب عليها من 
�س��كل مفاج��اأة  �لأم��ر  وه��ذ�  تغي��ري�ت، 
لوزير �خلارجي��ة �مل�ري �سامح �سكري 
بع��د �لن�ساط��ات، �لت��ي قام به��ا �لرئي�س 
�مل���ري عبد �لفت��اح �ل�سي�س��ي من �أجل 
�لعربي��ة  �جلامع��ة  �إىل  �سوري��ا  ع��ودة 

وتفعيل �لعمل �لعربي �مل�سرتك".
�لعاق��ات  جلن��ة  رئي���س  نائ��ب  وق��ال 
لعب��ا  �أ�سبح��و�  "�لرو���س  �خلارجي��ة، 
�أ�سا�سيا يف �ملنطق��ة وهو مطلع على كل 
�لتفا�سيل على �لأر�س، وعلى �لتوجهات 
�ملنطق��ة،  يف  �لأمريكي��ة  و�ل�سيا�س��ات 
�لتي تقف يف وج��ه كل خطو�ت �لتقارب 
�لعرب��ي �ل�سوري، ل��ذ� فاملبعوث �لرو�سي 
يحاول �إعادة �لأمور �إىل ن�سابها بعد �أن 

خرجت عن �خلط �لطبيعي".
وتابع، "�لرو�س يحاولون مللمة �لت�رذم 
�لعرب��ي، �لذي فعلت��ه �أمريكا بعد �سغوط 
عليه��ا من حلفائها وب�س��كل خا�س دول 
�خلليج و�أن يق��وم بتقريب وجهات �لنظر 

�لعربية �لعربية".

وكان �أحم��د �أب��و �لغي��ط، �لأم��ن �لع��ام 
جلامعة �ل��دول �لعربية، قد ��ستقبل �ليوم 
ميخائي��ل بوغد�نوف، �ملن��دوب �خلا�س 
لرئي���س رو�سيا �لحتادية لل�رق �لأو�سط 
و�أفريقيا، ونائب وزي��ر �خلارجية، وذلك 
يف �إط��ار �لزي��ارة �لت��ي يق��وم به��ا �إىل 

�لقاهرة. و���رح �ل�سفري حممود عفيفي، 
�ملتح��دث �لر�سم��ي با�س��م �لأم��ن �لعام 
ب��اأن �للق��اء �سهد تب��ادل وجه��ات �لنظر 
ب��ن �جلانب��ن حول ع��دد م��ن �لق�سايا 
ر�أ�سه��ا  عل��ى  ياأت��ي  �ملهم��ة  �لإقليمي��ة 
�لتط��ور�ت �لأخ��رية لاأزم��ة يف �سوري��ا 

وتط��ور�ت �لق�سي��ة �لفل�سطينية و�جلهود 
�جلارية لتحقي��ق �مل�ساحلة �لفل�سطينية. 
وحر���س �مل�س��وؤول �لرو�س��ي على عر�س 
�أهم �أبعاد �جلهود و�لت�سالت �لتي تقوم 
به��ا باده ب�س��اأن �لق�سي��ة �ل�سورية، مبا 
يف ذل��ك ما يج��ري يف �إط��ار �جتماعات 

"�أ�ستانا" �أو يف �إطار ثنائي مع �لأطر�ف 
�ملتد�خلة يف �لأزمة، مع تاأكيد �لهتمام 
�لكب��ري �لذي تولي��ه ب��اده للتو��سل يف 
ه��ذ� �ل�ساأن م��ع �لأمن �لع��ام و�جلامعة 
�لعربي��ة للتع��رف عل��ى �ل��روؤى �لعربي��ة 

جتاه ما يجري من تطور�ت.

دمشق - الجورنال

مع اقتراب موعد 
انتخاباتها البرلمانية 

والرئاسية، تتجه 
األنظار نحو تونس، 

مصّدرة الثورات 
العربية، في ظّل مخاوف 

من عزوف الشباب 
عن المشاركة في 

االستحقاق االنتخابي 
المقبل، وهو ما حّذرت 

منه عّدة منظمات 
وجمعيات مهتمة 
بالشأن االنتخابي.

الكويت: ال يوجد أي أفق لحل األزمة الخليجيةمادورو يطلب دعما سياسيا ودبلوماسيا من بوتين

�أعلن رئي�س فنزويا نيكول���س مادورو، �أن باده تخطط 
ملو��سلة تلق��ي �لأ�سلحة �لأكث تطور�ً من رو�سيا، وك�سف 
�أن��ه طلب م��ن �لرئي�س فادميري بوتن دعم��ا دبلوما�سيا 
و�سيا�سي��ا يف �لأمم �ملتح��دة. وق��ال م��ادورو يف حديث 
لوكال��ة "نوفو�ست��ي" ،"لدين��ا د�ئم��ا خطط للتق��دم على 
�سعي��د �لتعاون �لع�سكري، به��دف حت�سن �لدفاع �جلوي 

ه��ذ�  تقدمن��ا يف  و�سنو��س��ل  �ل�ساروخي��ة.  و�لتقني��ات 
�ملج��ال. و�ستح�س��ل فنزوي��ا عل��ى �أح��دث �لأ�سلحة يف 
�لعامل". وح�س��ب �لرئي�س �لفنزويلي، ه��ذه �لأ�سلحة ت�سل 
�لب��اد م��ن رو�سي��ا ب�س��كل د�ئ��م. وق��ال يف ه��ذ� �ل�سدد: 
"ه��ي ت�سل �سهري��ا، خال كل �سهر هن��اك تعاون وهذ� 
�أم��ر طبيعي ول غر�بة في��ه". وك�سف �لرئي���س �لفنزويلي 
�ل�رع��ي �ملنتخ��ب، يف حديثه للوكال��ة �لرو�سية، عن �أن 
"�لرئي���س فادميري بوتن، يقدم لنا د�ئما �مل�ساعدة من 

رو�سي��ا بكل م��ا حتمله �لكلم��ة من معنى، ونح��ن نقبلها 
ب��كل �متن��ان. م��ا طلبته م��ن �لرئي�س بوتن ه��و �حلفاظ 
عل��ى ��ستمر�ري��ة �لت�س��الت، و�حل�سول عل��ى كل �لدعم 
عل��ى �مل�ستوى �لدبلوما�سي و�ل�سيا�سي يف �لأمم �ملتحدة، 
و�لدف��اع ع��ن حقيقة وحق��وق فنزويا دولي��ا". و�أ�ساف 
مادورو: "فيما يتعلق بالتع��اون �لع�سكري، لدينا معد�ت 
رو�سي��ة على �أعل��ى م�ستوى، يف فنزوي��ا �أنظمة �لأ�سلحة 

�لأكث تطور�، ويتم ن�رها ب�سكل جيد.

وج��ه نائ��ب وزي��ر �خلارجي��ة �لكويتي، خال��د �جلار 
�هلل، �سدم��ة كب��رية �إىل �خللي��ج، ب�س��اأن ح��ل �لأزمة 
�خلليجي��ة، بع��د �سه��ر م��ن ت�ريح��ات �أع��رب فيها 
ع��ن تفاوؤل��ه بانته��اء �لأزم��ة.  وقال �جل��ار �هلل، يف 
ت�ريح��ات �سحفية عل��ى هام�س �حتف��ال �ل�سفارة 
�لهندي��ة يف �لكوي��ت بعي��د �ل�ستق��ال، �إن��ه ل يوجد 

�أي �أف��ق حل��ل �لأزم��ة �خلليجي��ة، �أو حتى م��ا يوحي 
باحل��ل �أو باإمكانية �حتو�ء ه��ذ� �خلاف، وذلك وفقا 
ل�سحيفة �ل��ر�ي" �لكويتية. و�أ�س��اف: "�إن �لتاأزمي مل 
يتوق��ف وكذلك �حلم��ات �لإعامية"، م�س��ري� �إىل �أن 

�إز�ء ذلك". "�لكويت ت�سعر بالأمل 
وتعليقا على ت�ريح �سابق لوزير �خلارجية �لقطري 
حممد ب��ن عبد �لرحمن �آل ثاين، باأن قطر رغم تطوير 
عاقاته��ا م��ع تركيا و�إي��ر�ن و�لعر�ق ف��اإن عاقتها 

م��ع جمل���س �لتع��اون ل مف��ر منه��ا، قال �جل��ار �هلل 
�إن "�لأ�سق��اء يف قط��ر م��ن حقه��م تطوي��ر عاقاتهم 
م��ع �لآخري��ن، وذلك ل يعن��ي �بتعاده��م عن جمل�س 

�لتعاون".
وتتعار���س ت�ريح��ات �جلار �هلل، مع م��ا �رح به 
يف نوفمرب/ت�ري��ن �لث��اين �ملا�سي، ح��ن قال �إنه 
متفائ��ل بانته��اء �لأزم��ة �خلليجي��ة، و��سف��ا �إياها 

باأنها "عابرة" و�سيتم جتاوزها.

الكويت - الجورنالكاركاس - الجورنال
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