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ترامب: سحب قواتنا من سوريا لن تكن بسرعة

 واشنطن تحدد موعد اعالن صفقة 
القرن

بيونغ يانغ تطالب كوريا الجنوبية وأمريكا 
بوقف التدريبات المشتركة

وا�شنط��ن - اجلورن��ال; اك��د الرئي���س االأمريكي دونال��د ترام��ب اأن الواليات 
املتح��دة �شوف ت�شحب قواتها الع�شكرية م��ن �شوريا، لكنه اأو�شح اأنه مل يعلن 

اأن ذلك �شيتم �رسيعًا.
م��ن جهة ثانية، اأو�ش��ح ترامب اأننا “�شنلجاأ لقانون حال��ة الطوارئ الوطنية 
لبناء اجلدار على حدود املك�شيك، وذلك رهن مبا �شيحدث يف االأيام املقبلة”.
وكان الرئي���س االأمريكي، دونالد ترامب قد اأعلن، يف 19 كانون االأول، عزمه 
�شح��ب الق��وات االأمريكي��ة م��ن �شوري��ا، يف خطوة ب��دت مفاجئ��ة للعديد من 
املراقب��ن، م�شرياً اإىل اأنها جنح��ت يف هزمية تنظيم “داع�س”، ومل تعد هناك 

حاجة لبقائها يف �شوريا.
واأث��ار ق��رار ترام��ب ردود فع��ل داخلي��ة، كان اأبرزه��ا اإع��ان وزي��ر الدفاع 

االأمريكي، جيم�س ماتي�س، ا�شتقالته من مهام من�شبه.
واعل��ن الرئي���س االمريكي دونال��د ترامب يف وقت �شابق عزم��ه و�شع جدول 

زمني ل�شحب القوات االمريكية من �شوريا.
وك�شف��ت م�شادر عن عزم الواليات املتح��دة تقلي�س عدد قواتها يف عدد من 

الدول من �شمنها افغان�شتان وال�شومال.

وا�شنط��ن - اجلورن��ال: اعلن ال�شفري االأمريك��ي يف اإ�رسائيل، موعد اإع��ان خطة ال�شام 
االأمريكي��ة يف ال���رسق االأو�شط. وقال ديفي��د فريدمان، اإن اخلط��ة االأمريكية لل�شام يف 
ال���رسق االأو�ش��ط لن تعلن قريب��ا، وذكرت القناة العربي��ة ال�شابع��ة، اأن ديفيد فريدمان، 
ال�شف��ري االأمريك��ي يف اإ�رسائي��ل يعتقد اأن باده ل��ن تن�رس اخلطة االأمريكي��ة لل�شام يف 
ال���رسق االأو�ش��ط، املعروف��ة با�ش��م “�شفقة الق��رن”، قريب��ا، وذلك على هام���س زيارة 
م�شت�ش��ار االأم��ن القومي االأمريكي، ج��ون بولتون. ونقلت “رويرتز” ه��ذا الت�رسيح عن 
ال�شف��ري االأمريك��ي، بعد اأن حتدث م�شوؤول رفيع امل�شت��وى يف البيت االأبي�س، موؤكدا نية 
اأمري��كا تاأجي��ل اإعان خطتها املقرتح��ة، لتحقيق ال�شام بن اإ�رسائي��ل والفل�شطينين، 
واملعروفة ب�”�شفقة القرن”، اإىل ما بعد اإجراء االنتخابات الربملانية يف اإ�رسائيل. واأكد 
الرئي���س حممود عبا�س اأبو م��ازن، اأن الق�شية الفل�شطينية مت��ر ب�شعوبات بالغة خال 
الف��رتة احلالية، م�شددا على اأن ال�شلطة الفل�شطيني��ة لن ت�شت�شلم حتى لو و�شل االأمر اإىل 
اإلغ��اء اتفاقي��ة اأو�شلو واأن �شفق��ت القرن “انتهت”. واأو�شح اأبو م��ازن خال لقائه عدد 
م��ن الكتاب واملفكرين يف مبق��ر اإقامته بالقاهرة، اأنه قطع التوا�شل مع كل امل�شوؤولن 

االأمريكين بعد اإ�رسارهم على التم�شك بالقد�س عا�شمة لدولة اإ�رسائيل.

اجلورن��ال - متابعة; تطالب بيونغ يان��غ بتوقف �شيئول ووا�شنطن عن اإجراء مناورات 
ع�شكري��ة م�شرتك��ة يف �شب��ه اجلزيرة الكوري��ة، االأمر الذي يلغي كل اجله��ود لبناء حوار 
مثم��ر ب��ن ال�شم��ال واجلن��وب. ووفق��ا لThe Rodong Sinmun، ف��اإن كوري��ا 
الدميقراطي��ة تعترب مناورات الواليات املتحدة وكوري��ا اجلنوبية امل�شرتكة ا�شتفزازات 
ع�شكري��ة. واأك��د املوقع "هناك وعد مت قطعه خال املفاو�ش��ات بن ال�شمال واجلنوب، 
ب��اأال تك��ون هناك تدريب��ات ع�شكرية م�شرتكة ت�ش��م قوى خارجية للم�ش��ي قدما على 
طري��ق ال�شام واالزدهار". وبح�شب خرباء، يجب على كوريا اجلنوبية اأي�شا التخلي عن 
ا�شت��ام �شحن��ات جديدة من االأ�شلحة االأجنبية. "يج��ب اأن تتوقف الواردات من اخلارج 
من املعدات الع�شكرية، مبا يف ذلك االأ�شلحة اال�شرتاتيجية ، متاما". واأ�شافوا: "ال ميكن 
اإج��راء اأي مفاو�شات �شادقة، ناهيك عن حت�شن العاقات بن الكوريتن، طاملا ظلت 
اأ�ش��وات البن��ادق واملدافع �شاخب��ة وظل خطر احل��رب قائما". يذكر اأن��ه يف منت�شف 
دي�شمرب/كان��ون االأول، ه��ددت كوريا ال�شمالية الواليات املتح��دة برف�س نزع ال�شاح 

النووي اإذا ا�شتمرت �شيا�شة العقوبات وال�شغط.

اأعلن قيادي يف جماعة “اأن�شار اهلل” احلوثين، اأن اجلولة 
الثانية من املفاو�شات بن وفدي احلكومة واحلوثين قد 

تعقد يف العا�شمة االأردنية عمان.
وق��ال رئي���س اللجنة الثوري��ة العليا حممد عل��ي احلوثي، 
عقب لقائه موفد االأمم املتحدة اإىل اليمن مارتن غريفيث: 
“ه��ذه املفاو�شات، التي يتوقع اأن تتناول ب�شكل خا�س 
تدهور االقت�شاد اليمني ب�شبب احلرب، قد تكون يف عمان 
اأو ع��رب موؤمتر بوا�شطة الفيديو، وهو ما ناق�شته مع املوفد 

اخلا�س”.
�شل�شل��ة  تطبي��ق  يف  �شعوب��ات  املتح��دة  االأمم  وتواج��ه 
اتفاقات على االأر�س، االأمر الذي ي�رس بعملية ال�شام، بعد 
�شه��ر من املحادثات بن طريف النزاع اليمني يف ال�شويد، 

هي االأوىل منذ العام 2016.

من جهته قال م�شدر م�شوؤول يف وزارة اخلارجية و�شوؤون 
املغرتب��ن االأردني��ة اإن اململكة مل تت�شّل��م اأي طلب ر�شمي 
ال�شت�شاف��ة اجلولة الثانية من املفاو�شات اليمنية. وجاء 
ذلك يف تعليق على اإعان اأحد قادة حركة اأن�شار اهلل، يوم 
االأح��د، بع��د لقائه موف��د االأمم املتح��دة اإىل اليمن مارتن 
غريفي��ث، اأن اجلولة الثانية من املفاو�شات بن احلكومة 
الوطني��ة وحكومة ه��ادي قد تعق��د يف العا�شمة االأردنية 

عّمان.
وذك��ر رئي���س اللجن��ة الثوري��ة العليا حممد عل��ي احلوثي 
لوكال��ة "فران���س بر�س"، بع��د لقائه موف��د االأمم املتحدة، 
اأن اجلولة الثانية من املفاو�شات، التي يتوقع اأن تتناول 
ب�ش��كل خا���س تده��ور االقت�ش��اد اليمني ب�شب��ب العدوان 
ال�شع��ودي، "ق��د جت��رى يف عّم��ان اأو عرب موؤمت��ر بوا�شطة 

الفيديو".
وبع��د �شهر من املحادث��ات بن طريف الن��زاع اليمني يف 

ال�شوي��د، هي االأوىل منذ عام 2016، تواجه االأمم املتحدة 
�شعوب��ات يف تطبيق �شل�شلة اتفاق��ات على االأر�س، االأمر 

الذي ي�رّس بعملية ال�شام.
وو�ش��ل موف��د االأمم املتحدة لليم��ن اإىل العا�شمة �شنعاء 
ي��وم ال�شب��ت، لت�رسي��ع تطبيق تل��ك االتفاق��ات، خ�شو�شًا 
املتعلق��ة باإعادة ن�رس قوات يف مدين��ة احلديدة ال�شاحلية 
اال�شرتاتيجي��ة واالأ�شا�شية الإي�ش��ال امل�شاعدات االإن�شانية 
وامل��واد الغذائي��ة اإىل الب��اد. و�شكلت احلدي��دة اأبرز نقاط 
املفاو�شات التي جرت يف ال�شويد، وكانت على مدى اأ�شهر 

اجلبهة االأبرز يف احلرب اليمنية.
وكان��ت ال�شوي��د ق��د ا�شت�شاف��ت املفاو�شات ب��ن اطراف 
الن��زاع يف اليمن ب�شان التوقي��ع على هدنة وقف النار يف 

احلديدة.
واعلنت جماع��ة ان�شار اهلل عن ت�شلي��م ميناء احلديدة اىل 

جهة حمايدة با�رساف االمم املتحدة.

ك�ش��ف امن املجل�س االعلى لام��ن القومي االيراين علي �شمخاين، 
ب��ان مندوب��ن ع��ن ام��ريكا التقي��اه خ��ال زيارت��ه االخ��رية اىل 

افغان�شتان واعلنا ا�شتعداد وا�شنطن للتفاو�س مع ايران.
واأ�ش��ار �شمخاين يف كلمة ل��ه اليوم االثنن خ��ال ملتقى "الدفاع 
واالمن يف غرب ا�شيا" الدويل املنعقد يف طهران ، اىل 3 �شيا�شات 
ثابت��ة للجمهوري��ة اال�شامية االيرانية وق��ال، ان االمن اجلماعي 
م��ن قبل حكوم��ات املنطقة هو طري��ق احلل اال�شا�ش��ي وامل�شتدمي 

الر�شاء االمن يف املنطقة".
واعت��رب معار�شة تغيري احل��دود وتق�شيم الدول بان��ه الركن الثاين 
له��ذه ال�شيا�ش��ة وا�ش��اف، ان املعار�ش��ة اجل��ادة لتواج��د القوات 
الع�شكرية ل��دول من خارج االقليم فيها ت�ش��كل الركن الثالث لهذه 

ال�شيا�شة".
وا�ش��ار اىل ت�رسيحات امل�شوؤول��ن االمريكين حول التفاو�س مع 
ايران وق��ال، انه خال زيارتي االخ��رية اىل افغان�شتان التقى بي 
مندوب��ان عن امريكا وقاال ب��ان امريكا ترغ��ب بالتفاو�س معكم 
ولك��ن من الوا�شح ان ايران لن تتفاو���س معهم الن امريكا ناكثة 

للعهد وغري جديرة بالثقة وال معنى للتفاو�س معها".
وا�شاف، ان "م�شت�شار االمن القومي االمريكي جون بولتون يتخذ 
القرار ح�شب معلومات زم��رة املنافقن }خلق االرهابية{ ولكن 
م��ن املعيب لق��وة له��ا ادعاءاتها ان تتخ��ذ معلوم��ات املنافقن، 
الت��ي تع��د ملنع ت�ش��اوؤل عدد عنا�رسه��م، ا�شا�شا التخ��اذ قرارات 

ا�شرتاتيجية �شد ايران".
ون�ش��ح �شمخ��اين بولت��ون "ب��ان يب��ادر عل��ى االق��ل اىل تغي��ري 
امل�شطلح��ات ال��واردة يف من�ش��ورات املنافق��ن وان ال ي�رسد ذات 

اجلمل بعينها يف وثيقة امنهم القومي.
وتاب��ع ام��ن املجل���س االعلى لام��ن القومي االي��راين، ان "العام 
اجل��اري �شيك��ون ع��ام خ��روج ام��ريكا م��ن املنطق��ة رغم��ا عنها 

و�شتكون مرغمة على اخلروج من اخلليج م�شتقبًا اأي�شا".

احباط محاولة انقالب عسكري في الغابون

شمخاني يكشف عن عرض أمريكي للتفاوض مع إيران

الحوثيون: الجولة القادمة من المفاوضات ستكون في االردن

طهران - الجورنال

صنعاء - الجورنال

ف�شل��ت حماول��ة انق��اب ع�شكري 
ق��اده �شب��اط �شب��اب يف اجلي�س 
الغاب��وين، بع��د ان �شيط��ر �شباط 
يف جي���س الغابون، عل��ى االإذاعة 
كلم��ة  اإذاع��ة  ومنع��وا  الوطني��ة 
الرئي���س عل��ي بونغ��و، مبنا�شب��ة 

العام اجلديد.
اإن  "روي��رتز"،  وكال��ة  وقال��ت 
الغاب��ون  جي���س  يف  "�شب��اط 
�شيط��روا عل��ى االإذاع��ة الوطني��ة 
ومنعوا اإذاعة كلم��ة الرئي�س علي 
بونغ��و، مبنا�شبة العام اجلديد يف 

حماولة انقاب فيما يبدو".
اأون��دو  كيل��ي  اللفتنان��ت  وق��ال 
اأوبيان��غ، زعيم احلرك��ة الوطنية 
يف  واالأم��ن  الدف��اع  لق��وات 
ل�شب��اط  بي��ان  يف  الغاب��ون، 
الرئي���س  "خط��اب  اإن  اجلي���س، 
للع��ام  بونغ��و،  عل��ي  الغاب��وين، 
اجلدي��د يعزز ال�شك��وك حول قدرة 
م�شوؤولي��ات  حتم��ل  يف  الرئي���س 

من�شبه".
واأعل��ن ال�شابط الغاب��وين الكبري، 
اإن "قط��اع كب��ري يف اجلي�س غري 
را���س ع��ن غي��اب الرئي���س علي 
بونغ��و عن الب��اد لف��رتة طويلة، 
حت��ى واإن كان يتعافى من �شكتة 

دماغية يف املغرب".
بدوره��ا، قال��ت وكال��ة "فران���س 
اجلي���س  �شب��اط  اإن  بر���س"، 
الغاب��وين ي�شتعدون الإلق��اء بيان 
عرب االإذاعة الر�شمية، فيما ت�شمع 
اأ�ش��وات اإط��اق الن��ار يف اأرجاء 

عديدة من العا�شمة "ليربفيل".
واأو�شحت الوكال��ة، اأن "ال�شباط 
اأعلن��وا اأي�ش��ا يف بيانه��م ت�شكيل 

جمل�س وطني لاإ�شاح".
وو�ش��ف اأوبيان��غ بي��ان الرئي�س 
الغاب��وين مبنا�شبة الع��ام اجلديد 
ملحاول��ة  موؤ�ش��ف  "اأداء  باأن��ه 

�رس�شة لاحتفاظ بال�شلطة".
يف ه��ذه االأثناء، قال��ت اإذاعة "اآر 
اإف اآي اأفريك" اإن �شباط الغابون 
�شيطروا على االإذاعة الر�شمية يف 
ح��وايل ال�شاع��ة الرابع��ة �شباحا 

بالتوقيت املحلي.
عل��ي  الغاب��ون،  رئي���س  وكان 
بونغ��و، اأك��د، يف خط��اب ر�شم��ي 
وجه��ه م��ن العا�شم��ة املغربي��ة 
الرب��اط اإىل �شعبه مبنا�شبة حلول 
ال�شنة اجلدي��دة 2019، اأنه ي�شعر 
بتح�شن و�شيحل ببلده قريبا جدا.

حكوم��ة  قال��ت  جانبه��ا  م��ن 
الغاب��ون، اإن الو�ش��ع يف الب��اد 
اأي  يوج��د  وال  ال�شيط��رة،  حت��ت 

داعي للقلق.
واأ�ش��ارت احلكومة، فيم��ا ن�رسته 
وكالة "فران�س بر�س"، اأن الو�شع 
حتت ال�شيط��رة، ومت اإلقاء القب�س 
على ال�شب��اط املتمردين، بح�شب 

و�شفها.
وقال��ت بدوره��ا وكال��ة رويرتز، 
اإن دوي اإطاق ن��ار متقطع تردد 
يف العا�شمة ليربفيل قرب حمطة 
اإذاعية �شيطر عليها �شباط جي�س 
يف اإط��ار حماول��ة انق��اب فيم��ا 

يبدو.
وجتم��ع ح�ش��د م��ن 300 �شخ�س 
تقريب��ا عن��د مقر املحط��ة، دعما 
ملحاول��ة االنقاب، لك��ن اجلنود 
للدم��وع  امل�شي��ل  الغ��از  اأطلق��وا 

لتفريقهم.
اأنح��اء  معظ��م  اله��دوء  و�ش��اد 
وج��ودا  هن��اك  لك��ن  ليربفي��ل، 

الجورنال - متابعة

اتخاذ القؤاؤ حسب 
معلومات زمرة 

المنافقين }خلق 
االرهابية{ ولكن من 

المعيب لقوة لها 
ادعاءاتها ان تتخذ 

معلومات المنافقين، 
التي تعد لمنع تضاؤل 

عدد عناصرهم، 
اساسا التخاذ قرارات 

استراتيجية ضد 
ايران".

بعد 18 عامًا.. واشنطن تقتل "مدبر" هجوم المدمرة "كول"تحذيرات من احتجاجات محتملة ألصحاب "السترات الصفراء" في المانيا

احتمال  من  �شولز،  اأوالف  االأمل��اين،  املالية  وزير  حذر 
"ال�شرتات  الأ�شحاب  احتجاجات  اأملانيا  يف  تندلع  اأن 
ال�شفراء"، على غرار احتجاجات يف فرن�شا، هي االأعنف 
"بيلد"  �شحيفة  مع  حوار  يف  �شولز،  وقال  �شنوات.  منذ 
االحتجاجات  مع  بجدية  التعاطي  يجب  اإنه  االأملانية، 
الثاين  نوفمرب/ت�رسين   17 منذ  فرن�شا،  يف  امل�شتمرة 

املا�شي؛ ب�شبب انخفا�س االأجور وغاء املعي�شة.
امل�شاركون  يرتدي  التي  االحتجاجات،  تلك  واندلعت 
زي��ادة  احلكومة  اإق��رار  ب�شبب  �شفراء"،  "�شرتات  فيها 
االأو�شاع  وتدهور  ال��وق��ود،  اأ�شعار  على  ال�رسائب  يف 
االقت�شادية، قبل اأن تتحول اإىل احتجاجات غ�شب �شد 
اأن  �شواز  واأ�شاف  ماكرون.  اإميانويل  الفرن�شي،  الرئي�س 
هو  اأملانيا  يف  االإيجارات  قيمة  وارتفاع  املعي�شة  غاء 
"اأمر يقلق املواطنن". واأو�شح اأن "العديد من املواطنن 

يتخوفون من عدم اإيجاد م�شكن بثمن منا�شب يف حيهم. 
اأملانيا،  يف  با�شتخفاف  االأم��ر  مع  نتعامل  ال  اأن  يجب 
وي�شتقر  ال�شفراء".  ال�شرتات  احتجاجات  تندلع  اأن  ميكن 
ب�شبب  الريفية،  باملناطق  فرن�شا  يف  املحتجن  غالبية 
اإدارة  ويطالبون  امل��دن،  مراكز  يف  االإي��ج��ارات  غ��اء 
�شولز  و�شدد  االقت�شادية.  االأو�شاع  بتح�شن  ماكرون 
على وجود خماوف لدى الطبقة املتو�شطة يف اأملانيا من 

غاء املعي�شة.

اأعلن اجلي�س االأمريك��ي، اأنه قتل "مت�شّدداً" يف اليمن 
ُيعتق��د باأن��ه جم��ال الب��دوي، اأح��د مدّب��ري الهجوم 
على املدّمرة ك��ول التابعة للبحري��ة، قبل 18 عامًا. 
وكانت هيئة حمّلف��ن احتادية قد اأدانت البدوي، يف 
2003، وكان مطلوبًا عن دوره بالهجوم على كول 
يف ع��دن اليمني��ة، وفّر م��ن ال�شجن باليم��ن مرتن؛ 

وقال��ت   .2006 ع��ام  والثاني��ة   2003 يف  االأوىل 
القي��ادة املركزية االأمريكية على موق��ع "تويرت" اإن 
الب��دوي ُقتل يف �رسب��ة دقيقة مبحافظ��ة ماأرب يف 
اأول يناي��ر، وذلك بعد يومن من اإعان وزارة الدفاع 
اأن الق��وات االأمريكية ا�شتهدف��ت البدوي يف ال�رسبة. 
وق��ال املتحدث با�شم القيادة املركزية، بيل اأوربان: 
"اأّك��دت القوات االأمريكية نتائج ال�رسبة بعد عملية 
تقيي��م متاأّني��ة". وكتب الرئي�س دونال��د ترامب، على 

ح�شاب��ه مبوقع تويرت: "جي�شنا العظي��م نّفذ ق�شا�س 
والذي��ن  فقدناه��م  الذي��ن  اأبطالن��ا  الأرواح  العدال��ة 
اأُ�شيب��وا يف الهج��وم اجلب��ان". وهذه اأح��دث �رسبة 
لف��رع تنظي��م القاع��دة يف اليم��ن، والذي فق��د قادة 

رئي�شين يف �رسبات اأمريكية بال�شنوات االأخرية.
ويف 2018 قال م�شوؤولون اأمريكيون اإنهم يعتقدون 
اأن اإبراهيم الع�ش��ريي، اأحد اأكرث �شناع القنابل اإثارة 

للخوف يف العامل، ُقتل.
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