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الواليات المتحدة ترسل سفن حربية في اتجاه سوريا

ترامب يتعهد بعدم إعالن حالة 
الطوارئ 

فلسطين: السعودية والبحرين تدفعان باتجاه 
تنفيذ صفقة القرن

�جلورن��ال - متابع��ة: ذك��رت �صحيف��ة "وول �صرتيت جورن��ال" نقال ع��ن م�صادر �أن 
�لوالي��ات �ملتح��دة �أر�صل��ت ق��و�ت بري��ة وجمموعة م��ن �ل�صف��ن �حلربية نح��و �صوريا 

للم�صاعدة يف �صحب قو�تها من �لبالد.
وق��ال م�ص��وؤول ع�صك��ري �أمريكي مل يذك��ر ��صمه يف �ل�صاب��ق ل�صبكة "فوك���س نيوز" �إن 

�لواليات �ملتحدة ت�صحب معد�ت ع�صكرية من �صوريا، لكن ال توجد قو�ت بعد.
ووفًق��ا مل�ص��ادر، ف��اإن �لق��و�ت �لربية تنتق��ل �إىل �صوري��ا ل�صحب �لق��و�ت، و�ل�صفن — 
لتاأم��ن �لقو�ت يف "�للحظة �حل�صا�ص��ة". وتر�أ�س �ل�صفن �صفينة �الإنز�ل �لتابعة للبحرية 

�الأمريكية كري��صارج �لتي حتمل مئات من جنود �ملارينز و�ملروحيات و�لطائر�ت.
وقال �أحد �مل�صادر يف �لبنتاغون: "مل يتغري �صيء". و�أ�صاف "نحن ال نتلقى �أو�مر من 

)م�صت�صار �لرئي�س �الأمريكي ل�صوؤون �الأمن �لقومي( بولتون".
وكان��ت �صبك��ة CNN قد ذك��رت يف وقت �صاب��ق �أن �لواليات �ملتحدة ب��د�أت ب�صحب 

معد�ت ع�صكرية �أر�صية من �صوريا.
يذك��ر �أنه يف نهاي��ة �لعام �ملا�صي، �أعلن تر�مب عن بد�ي��ة �ن�صحاب �لقو�ت �الأمريكية 

من �صوريا. وقد غادرت �أول دفعة من �جلنود بالفعل �لبالد. 

و��صنط��ن - �جلورنال: �أعلن �لرئي���س �الأمريكي دونالد تر�مب �أنه ميتنع 
ع��ن �إعالن حالة �لطو�رئ حاليا كو�صيلة الإرغام �لكونغر�س على متويل 
�جلد�ر �حل��دودي مع �ملك�صيك و�إنهاء �إغالق �حلكومة، يف �نتظار حترك 

�مل�رشعن.
وق��ال تر�م��ب خالل �جتم��اع عق��د يف �ملكت��ب �لبي�صاوي ب�ص��اأن �أمن 
�حل��دود �جلنوبي��ة "نري��د �أن يقوم �لكونغر���س بعمله.. عل��ى �مل�رشعن 

�لدميقر�طين �أن يرجعو� وي�صوتو�".
و�أ�صاف: "ما ال نتطلع �إليه �الآن هو �إعالن حالة �لطو�رئ �لوطنية".

وج��دد تر�م��ب موقفه باأن��ه ميلك �حل��ق يف �إعالن حالة �لط��و�رئ على 
�مل�صتوى �لوطني لال�صتفادة من �الأمو�ل �ملخ�ص�صة الأغر��س �أخرى يف 
ميز�نية �حلكومة وتعبئتها لبناء �جلد�ر، موؤكد� �أنه ال ينوي �الإ�رش�ع يف 

�إعالن حالة �لطو�رئ.
كما �أكد ��صتعد�ده للنظر يف �إجر�ء �إ�صالح �صامل لنظام �لهجرة، لكن بعد 

ح�صوله على متويل للجد�ر، وفقا ملا نقلته وكالة "رويرتز".

�جلورن��ال - متابعة: �أكد طالل �أبو ظريفة ع�ص��و �ملكتب �ل�صيا�صي للجبهة �لدميقر�طية 
لتحري��ر فل�صط��ن �أن �ل�صعودية و�لبحرين تفتحان �لطريق �أم��ام تنفيذ �صفقة �لقرن من 

خالل �لتطبيع مع "�إ�رش�ئيل" وتبادل �لزيار�ت.
وقال �أبو ظريفة يف ت�رشيح: �إن "�لتطبيع �ل�صعودي �لبحريني مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي 

ي�صجع �لواليات �ملتحدة على �مل�صي قدمًا يف تنفيذ �صفقة �لقرن".
و�أ�ص��اف �أبو ظريفة: "�صفقة �لقرن ب��د�أت تدب، وبدون وحدة وطنية فل�صطينية وموقف 
عرب��ي موح��د، فمن �مل�صتحيل مو�جهته��ا ووقفها؛ لذ� نحن بحاج��ة �إىل موقف ��صتناد�ً 

للمبادرة �لعربية ملو�جهتها".
و"�صفق��ة �لقرن" ت�صمي��ة متد�ولة �إعالميًا، وتعربرِّ عن م�صاع��ي و��صنطن يف عهد تر�مب 

الإنهاء �لق�صّية �لفل�صطينية، وتت�صارب �الأنباء عن بنود هذه �ل�صفقة.
وح��ول �ملنح��ة �لقطرية ملوظف��ي قطاع غ��زة، ك�صف ع�ص��و �ملكتب �ل�صيا�ص��ي للجبهة 
�لدميقر�طي��ة ع��ن وجود تاأكيد�ت باأنه��ا �صتدخل قطاع غزة بد�ي��ة �الأ�صبوع �ملقبل، وال 

يوجد �أي موؤ�رش�ت �إىل عدم و�صولها.

ك�ص��ف تقري��ر �أوردته قناة “�ص��ي �أن بي �ص��ي” �الأمريكية 
�أن تكلف��ة �الإغالق �حلكومي يف �لواليات �ملتحدة �صتكون 
�أك��رب من �ملبلغ �ل��ذي يطالب ب��ه �لرئي�س دونال��د تر�مب 

لتمويل بناء �جلد�ر على �حلدود.
و�أ�ص��ارت “�ص��ي �أن بي �صي” �إىل �أنه ��صتن��اد� �إىل توقعات 
Wells Fargo �الأمريكي��ة للخدم��ات  حملل��ي �رشك��ة 
�ملالي��ة، �صيكلف �الإغ��الق �حلكومي �القت�ص��اد �الأمريكي 

ملياري دوالر يف �الأ�صبوع.
�أما تقدير�ت موؤ�ص�صة S&P Global، وهي �أكرث حتفظا، 
ف��اإن تكلفة �الإغالق �حلكومي قد بلغ��ت حتى يوم �جلمعة 
11 يناي��ر 3.6 ملي��ار دوالر. وهي تتوق��ع �أن يكلف كل 
�أ�صبوع من �الإغالق نحو 1.2 مليار دوالر �أو 0.05 باملئة 

من �لناجت �ملحلي �الإجمايل خالل ربع �صنة.

وقال��ت بي��ث �آن بوفين��و، كب��رية �خل��رب�ء �القت�صادي��ن 
يف S&P Global Ratings �إن��ه “يف ح��ال ��صتم��ر 
�الإغ��الق �حلكوم��ي �جلزئ��ي الأ�صبوع��ن �إ�صافي��ن، نقدر 
تاأث��ريه �الإجمايل ب��� 6 ملي��ار�ت دوالر، م��ا �صيكون �أكرب 
م��ن �لتمويل �ملطلوب لبناء �جلد�ر على �حلدود، وهو 5.7 

مليار دوالر”.
يذك��ر �أن �الإغالق �حلكومي م�صتم��ر يف �لواليات �ملتحدة 
من��ذ 22 دي�صم��رب �ملا�ص��ي عل��ى خلفي��ة �خلالف��ات بن 
�لرئي���س دونال��د تر�م��ب و�مل�رشع��ن ب�صاأن متوي��ل بناء 
�جلد�ر على �حلدود مع �ملك�صيك. وطال �الإغالق 9 هيئات، 

�أو نحو ربع �حلكومة �الأمريكية.
وجدي��ر بالذك��ر �أن �أط��ول �إغالق حكوم��ي يف وقت �صابق 
��صتمر 3 �أ�صابيع بن دي�صمرب عام 1995 ويناير 1996، 
على خلفي��ة �خلالفات بن �لرئي�س بي��ل كلينتون ورئي�س 

جمل�س �لنو�ب �آنذ�ك نيوت غينغريت�س ب�صاأن �مليز�نية.

طالبت �لبعث��ة �لربيطانية لدى �الأمم 
�ملتح��دة باإر�صال 75 مر�قب��ًا دوليًا 
�إىل م��و�ين �حلدي��دة و�صلي��ف ور�أ�س 

عي�صى، فرتة �أولية مدتها 6 �أ�صهر.
ج��اء ذل��ك يف م���رشوع ق��ر�ر وزعته 
�لبعثة �لربيطانية على ممثلي �لدول 
�ل��دويل،  �الأم��ن  مبجل���س  �الأع�ص��اء 
دع��ت في��ه �الأمم �ملتح��دة �إىل ن���رش 
وج��ه  "عل��ى  �لدولي��ن  �ملر�قب��ن 
�ل�رشع��ة"، و�لت��ز�م ط��ريف �ل���رش�ع 
�تفاق �صتوكهومل، �ملوقع يف دي�صمرب 

�ملا�صي.
وقال دبلوما�صي��ون باالأمم �ملتحدة، 
لعدد حمدود من �ل�صحفين، وف�صلو� 
عدم ن���رش �أ�صمائهم، �إن جمل�س �الأمن 
جل�ص��ة  �ملقب��ل،  �الأ�صب��وع  �صيعق��د 
م���رشوع  عل��ى  للت�صوي��ت  خا�ص��ة 

�لقر�ر �لربيطاين.
با�ص��م  �ملتح��دث  �أعل��ن  و�الأربع��اء، 
�الأمن �لعام لالأمم �ملتحدة ��صتيفان 
دوغريك، �أن عدد �ملر�قبن �لدولين 
�ملوجودين حاليًا يف مدينة �حلديدة، 

غربي �ليمن، و�صل �إىل 20 �صخ�صًا.
مبق��ر  لل�صحفي��ن  دوغري��ك  وق��ال 
�ملنظم��ة �لدولي��ة يف نيوي��ورك: �إن 
�لو�صع  "عدد �ملر�قب��ن يعتمد على 
�لقائم عل��ى �الأر�س )..(، وغوتريي�س 
يو��ص��ل م�صاور�ت��ه يف ه��ذ� �ل�ص��دد 

مع جمل�س �الأم��ن، وهو ملتزٌم زيادة 
ع��دد �ملر�قبن �لدولي��ن الأكرب عدد 

ممكن".
ويف دي�صمرب �ملا�صي، �عتمد جمل�س 
�الأم��ن ق��ر�ر�ً ي��اأذن ل��الأمم �ملتح��دة 
وت�صهي��ل  ملر�قب��ة،  فري��ق  بن���رش 
تنفي��ذ �تفاقات �لعا�صم��ة �ل�صويدية 

�صتوكهومل.
وعلى �أثر ذلك، مت ت�صكيل جلنة �إعادة 
وق��ف  ومر�قب��ة  �النت�ص��ار  تن�صي��ق 
�إط��الق �لن��ار يف �حلدي��دة، برئا�ص��ة 
�جلرن�ل )�ملتقاعد( باتريك كامريت، 
ورفق��ة 30 �آخري��ن، و�صل منهم 20 
�إىل �حلدي��دة، �إ�صاف��ة �إىل �الأع�ص��اء 

�ل�صتة من �حلوثين و�حلكومة.
وترتك��ز مهم��ة �للجنة عل��ى مر�قبة 
وق��ف �إط��الق �لن��ار، و�صح��ب قو�ت 
�حلدي��دة  مدين��ة  م��ن  �لطرف��ن 
"�ل�صلي��ف"  ومين��اءي  ومينائه��ا، 
و"ر�أ���س عي�ص��ى"، �إىل مو�ق��ع متف��ق 
عليها خارج �ملدينة و�ملو�ين، خالل 
21 يوم��ًا من �رشي��ان �لهدنة، �لتي 

بد�أت يف 18 دي�صمرب �ملا�صي.
كما تر�قب �لتز�م �لطرفن عدم جلب 
�أي تعزي��ز�ت ع�صكري��ة �إىل �ملدين��ة، 
و�مل��و�ين �لثالث��ة، و�لت��ز�م �إز�لة �أي 
مظاه��ر ع�صكري��ة م��ن �ملدين��ة، �إىل 
جان��ب �أد�ء دور رئي���س يف عملي��ات 
�الإد�رة و�لتفتي�س بامل��و�ين، وتعزيز 

وجود �الأمم �ملتحدة.

"إف بي آي" يفتح تحقيقًا حول عمل ترامب كجاسوس لروسيا

بريطانيا تطالب بإرسال 75 مراقبًا لليمن

الكشف عن تكلفة اإلغالق الحكومي في الواليات المتحدة

لندن - الجورنال

واشنطن - الجورنال

�صّلط��ت �صحيف��ة نيوي��ورك تامي��ز �الأمريكية 
�ل�صوء ح��ول عالقة �لرئي���س، دونالد تر�مب، 
برو�صيا، وخطورة ه��ذه �لعالقة على م�صلحة 
مكت��ب  �إن  �ل�صحيف��ة  وقال��ت  و��صنط��ن. 
�لتحقيق��ات �لفي��در�يل فت��ح حتقيق��ًا مو�ّصعًا 
حول ما �إذ� كان �لرئي�س دونالد تر�مب عمياًل 
�رشي��ًا لرو�صيا، ويعمل �ص��د م�صالح �لواليات 
�ملتح��دة �الأمريكي��ة. وتابع��ت �ل�صحيف��ة �أنه 
من��ذ �إقال��ة جيم�س كوم��ي، �ل��ذي كان مدير�ً 
ملكتب �لتحقيقات �لفيدر�يل، فاإن �مل�صوؤولن 
ع��رّبو� عن قلقه��م �إز�ء ت�رشفات �لرئي�س؛ فقد 
ب��د� وكاأنه يعم��ل �ص��د �مل�صال��ح �الأمريكية، 
م��ا ��صتدع��ى فت��ح حتقي��ق م��ن قب��ل مكت��ب 

�لتحقيقات �لفيدر�يل "�إف بي �آي".
يحم��ل  �لتحقي��ق  ف��اإن  �ل�صحيف��ة  بح�ص��ب 
تد�عي��ات خط��رية؛ حيث نظر حمّقق��و �جلهاز 
فيم��ا �إذ� كان��ت ت�رّشف��ات �لرئي���س �خلا�صة 
ت�ص��ّكل تهديد�ً حمتماًل لالأم��ن �لقومي، و�صعى 
وكالء يف �جله��از لتحديد م��ا �إذ� كان تر�مب 

يعمل ل�صالح رو�صيا بدر�ية وعلٍم �أم ال؟
نيوي��ورك تامي��ز قال��ت �إن وكالء وم�صوؤولن 
كبار�ً يف مكت��ب �لتحقيقات �لفيدر�يل �صّككو� 
يف عالق��ات تر�مب مع رو�صي��ا خالل حملته 
�النتخابية، يف 2016، لكنهم توقفو� عن فتح 
حتقي��ق؛ لكونهم كانو� متوّج�صن من �إمكانية 

فتح حتقيق بهذه �جل�صامة و�خلطورة.
و�أ�صاف��ت: "غري �أن �أن�صط��ة �لرئي�س �الأمريكي 
بع��د �إقال��ة كومي، يف ماي��و 2017، �صاعدت 

على فتح هذ� �لتحقيق".
روب��رت  �ملحام��ي  "ت��وىل  تق��ول:  وتابع��ت 
ُوّجه��ت  �لت��ي  �لته��م  يف  �لتحقي��ق  مول��ر 
للرئي���س تر�مب، وه��و جزء م��ن حتقيق كبري 
ملعرف��ة �لكيفية �لت��ي �أثرت فيه��ا رو�صيا يف 
وم��ا   ،2016 ع��ام  �الأمريكي��ة  �النتخاب��ات 
�إذ� كان تر�م��ب و���رشكاوؤه عل��ى عل��م بذل��ك 

و��صرتكو� يف �لق�صية �أم ال؟".

يرى م�صوؤولون �صابقون يف مكتب �لتحقيقات 
�لفي��در�يل �أن فت��ح �لتحقي��ق جاء بع��د �إقالة 
رئي�س مكت��ب �لتحقيقات �لفي��در�يل؛ لكونهم 
�عت��ربو� �أن ذلك حماولة م��ن �لرئي�س لعرقلة 
�أو حت��ى �إنه��اء �لتحقي��ق يف ق�صي��ة �لتدخل 
�لرو�ص��ي، ما يعن��ي �أن هناك جرمي��ة ُترتكب، 
وفق��ًا  �لقوم��ي،  لالأم��ن  حمتم��اًل  وتهدي��د�ً 

لل�صحيفة �الأمريكية.
وتق��ول �ل�صحيفة �إنه �إذ� كان �لرئي�س قد �أقال 

كوم��ي م��ن �أج��ل وق��ف �لتحقي��ق يف ق�صية 
�لتدخ��ل �لرو�صي يف �النتخاب��ات �الأمريكية، 
ف��اإن �لتحقي��ق يف ذلك �صيك��ون �صمن ق�صية 
�أم��ن قومي �أك��رب ملعرفة م��ا �إذ� كان �لرئي�س 
و��صتط��ردت  �لق�صي��ة.  تل��ك  يف  متوّرط��ًا 
نيوي��ورك تاميز: "مل يظهر حتى �الآن �أي دليل 
علن��ي عل��ى �أن تر�مب كان عل��ى �ت�صال �رش�ً 
م��ع م�صوؤول��ن حكومين رو���س، وقد رف�صت 
�ملتحدث��ة با�صم مكتب �لتحقيق��ات �لفيدر�يل 

�لتعليق على �لق�صية".
وذك��رت �أن "حمام��ي تر�م��ب ح��اول، �أم���س 
�جلمع��ة )11 يناير(، �لتقليل م��ن �أهمية فتح 
حتقيق حول عالقة �لرئي���س تر�مب بالرو�س، 
موؤكد�ً �أنه لي�س هناك �أي �صيء من هذ� �لقبيل، 
وال وج��ود لدليل على �نته��اك �الأمن �لقومي، 
وبع��د �صعيه��م مل يع��رث �ملحّقق��ون عل��ى �أي 

�صيء".
تقري��ر  �الأبي���س،  �لبي��ت  و�ص��ف  ذل��ك  �إىل 

نيوي��ورك تامي��ز ب�"�ل�صخي��ف". وق��ال عل��ى 
ل�ص��ان �ملتحدث��ة با�صم��ه، �صارة �صان��درز، �إن 
ف�صل جيم�س كومي من من�صبه ح�صل لكونه 
حزبي��ًا مدّم��ر�ً، ونائب��ه �أن��درو ماكابي كان 

معروفًا بكذبه.
وتابع��ت: "على عك���س �لرئي���س �أوباما، �لذي 
ت��رك رو�صيا وخ�صومه��ا �الأجانب يفعلون ما 
يري��دون باأمريكا، ف��اإن �لرئي���س تر�مب كان 

�صارمًا بالفعل جتاه رو�صيا".

واشنطن - الجورنال

وفي ديسمبر 
الماضي، اعتمد 

مجلس األمن 
قراراً يأذن لألمم 

المتحدة بنشر 
فريق لمراقبة، 

وتسهيل 
تنفيذ اتفاقات 

العاصمة 
السويدية 

ستوكهولم.

100 يوم على مقتل خاشقجي .. العفو الدولية تطالب بتحقيق دوليبعد بريطانيا.. ايطاليا تدرس افتتاح سفارتها في دمشق

�أعلنت �إيطاليا عن �أنها تبحث �إمكانية ��صتئناف عمل هيئاتها 
�لدبلوما�صية يف �لدول �لتي �أوقفت عملها فيها �صابقا، ومن 
بينها �صوريا. �أعلن وزير �خلارجية �الإيطايل، �ينزو مو�فريو 
��صتئناف عمل هيئاتها  �إمكانية  تبحث  روما  �أن  ميالنيزي، 
�لدبلوما�صية يف �لدول �لتي �أوقفت عملها فيها �صابقا، ومن 
بينها �صوريا. وقال �لوزير يف �الأكادميية دي لين�صي �لوطنية: 

“�إيطاليا تبحث �إمكانية فتح �ل�صفار�ت حيث مت �إغالقها. �أما 
فيما يتعلق ب�صوريا، فذلك يعتمد كليا على تطور �لو�صع يف 
يتطور  �أن  �الأهمية  غاية  من  “بالطبع،  وتابع:  �لبلد”.  هذ� 
�لو�صع نحو �أفق طبيعي �أكرث”.  وفقا للوزير، فاإن �لو�صع يف 
هذ� �لبلد ما ز�ل بعيد� عن �ال�صتقر�ر، و��صتئناف عمل �لبعثة 
�ل�صفارة  وكانت  جدية.  �أكرث  تطبيعا  يتطلب  �لدبلوما�صية 
�الإيطالية لدى �صوريا قد �أغلقت �أبو�بها يف عام 2012 بعد 
�أن توقف عملها ر�صميا. ووفقًا  بد�ية �الأزمة �ل�صورية ، دون 

�ملا�صي  دي�صمرب  �الأول  كانون  نهاية  يف  �الإع��الم،  لو�صائل 
�إعادة  �إىل �صوريا. و�أ�صبح  �إيطايل  �أول دبلوما�صي  �إر�صال  مت 
من  �صنو�ت  بعد  دم�صق،  مع  �لدبلوما�صية  �لعالقات  ت�صبيك 
و�القت�صادية،  �ل�صيا�صية  �مل�صتويات  خمتلف  على  �لقطيعة 
�أمر� و�قعا بالن�صبة للكثري من �حلكومات يف �لعامل وذلك بعد 
�ملجموعات  �ل�صورية على  �لدولة  �لتي حققتها  �النت�صار�ت 
كامل  على  �صيطرتها  ينتظر  �لبع�س  كان  �لتي  �الإرهابية 

�جلغر�فية �ل�صورية.

طالب��ت منظمة �لعفو �لدولية خ��الل وقفة لن�صطائها 
با�صطنب��ول  �ل�صعودي��ة  �لقن�صلي��ة  ق��رب  نظم��ت 
مبنا�صب��ة مرور 100 يوم على مقتل �ل�صحفي جمال 
خا�صقج��ي، طالب��ت باإج��ر�ء حتقي��ق دويل يف ه��ذه 
�لق�صي��ة. و�صددت م�صوؤول��ة �حلمالت يف فرع منظمة 
�لعف��و �لدولي��ة برتكيا، غوك�ص��و �أوز �أه�صه��ايل، على 

���رشورة �أن تخ�صع جرمية قت��ل �ل�صحفي �ل�صعودي 
جمال خا�صقجي لتحقيق دويل.

وق��ر�أت �أوز �أه�صهايل بيان��ا �صادر� عن فرع �ملنظمة 
جاء فيه “ب�صفتنا نا�صطن يف منظمة �لعفو �لدولية 
ومد�فع��ن ع��ن �حلق��وق، نطال��ب بالعد�لة م��ن �أجل 
خا�صقج��ي �لذي رف��ع �صوته من �أج��ل حرية �لتعبري 

يف �لعامل �لعربي”.
ولفت��ت �ل�صيدة يف هذ� �ل�صياق �إىل �أنه “مل يتم �لعثور 

عل��ى جثة خا�صقجي �لذي قت��ل بوح�صية، لهذ� �ل�صبب 
ومبنا�صبة مرور 100 ي��وم على مقتله، غرّينا ب�صكل 
رم��زي ��صم �ل�ص��ارع �لذي ظه��ر في��ه خا�صقجي �آخر 
م��رة و�أطلقن��ا عليه ��صم جم��ال خا�صقج��ي. عرب هذ� 
�لعم��ل �لرم��زي، جن��دد مطالبن��ا بالعد�ل��ة يف مقتل 
خا�صقج��ي”، م�ص��ددة عل��ى �أن��ه “ينبغ��ي �أن تخ�صع 
�جلرمي��ة �لت��ي �رتكب��ت �أم��ام �أع��ن �لع��امل لتحقيق 

دويل”.
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