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ماي تحذر من كارثة ستحل في بريطانيا

دمشق تتهم تل ابيب بالسعي 
إلطالة أمد األزمة السورية

فلسطين: السعودية والبحرين تدفعان باتجاه 
تنفيذ صفقة القرن

لن��دن - اجلورن��ال: ح��ذرت رئي�س��ة ال��وزراء الربيطانية تريي��زا ماي،  
اأع�س��اء الربمل��ان م��ن اأن ع��دم تاأييد خطته��ا لالن�سحاب م��ن االحتاد 

االأوروبي �سيمثل كارثة لربيطانيا.
وذك��رت �سحيفة " اإك�سرب�س" الربيطاني��ة اأم ترييزا ماي توجهت بنداء 
اإىل الن��واب من اأجل تاأييدها خالل الت�سويت ب�ساأن اخلروج من االحتاد 
االأوروب��ي ال��ذي من املتوقع اأن يح��دث يوم الثالثاء الق��ادم. ويبدو اأن 

ماي مل تقرتب على نحو يذكر من �سمان التاأييد الذي حتتاجه
وقال��ت ترييزا ماي " يجب على الن��واب اأال يخذلوا النا�س الذين �سوتوا 

من اأجل اخلروج من االحتاد االأوروبي".
واأ�ساف��ت ماي "قيامهم بذلك �سيكون كارثة وخيانة ال تغتفر للثقة يف 
دميقراطيتن��ا ولذلك ف��اإن ر�سالتي للربملان يف مطل��ع االأ�سبوع ب�سيطة 
وه��ي اأن الوق��ت ح��ان للتغا�س��ي عن املن��اورات وفعل ما ه��و �سواب 

لبلدنا".
وم��ن املق��رر ان�سح��اب بريطاني��ا خام�س اأك��رب اقت�س��اد يف العامل من 

االحتاد االأوروبي يف 29 مار�س/اآذار القادم.

اجلورن��ال - متابع��ة: وجهت وزارة اخلارجية ال�سورية، ر�سالتني اإىل كل من االأمني 
الع��ام ل��الأمم املتحدة ورئي�س جمل���س االأمن الدويل حول االعت��داء االإ�رسائيلي على 
اأرا�سيه��ا ، ليل��ة اجلمع��ة اإىل ال�سب��ت. وبعد �ساعات م��ن ت�سدي امل�س��ادات اجلوية 

ال�سورية لغارة �ساروخية نفذها �سالح اجلو االإ�رسائيلي يف �سواحي دم�سق.
و قال��ت اخلارجي��ة، يف بي��ان: اإن "ه��ذا العدوان الغ��ادر ياأتي يف اإط��ار املحاوالت 
االإ�رسائيلية امل�ستمرة الإطالة اأمد االأزمة يف �سوريا واحلرب االإرهابية التي تتعر�س 
له��ا ولرف��ع معنوي��ات ما تبقى م��ن جي��وب اإرهابية عميل��ة لها ف�سال ع��ن كونها 
حماولة جديدة من احلكومة االإ�رسائيلية للهروب من م�ساكلها الداخلية املتفاقمة".
و�س��ددت الوزارة على اأن ا�ستم��رار الكيان االإ�رسائيل��ي "يف نهجها العدواين اخلطري 
م��ا كان ليت��م لوال الغطاء ال�سيا�س��ي والع�سكري واالإعالمي ال��ذي توفره لها االإدارة 
االأمريكي��ة واحل�سان��ة م��ن اأي م�ساءل��ة يف جمل���س االأم��ن". وج��اء يف البي��ان اأن 
�سوري��ا "تطال��ب جم��ددا جمل���س االأم��ن باال�سط��الع مب�سوؤولياته يف حف��ظ ال�سلم 
واالأم��ن الدوليني واتخاذ اإجراءات حازمة وفورية ملن��ع تكرار مثل هذه االعتداءات 

االإ�رسائيلية".

اجلورن��ال - متابعة: اأكد طالل اأبو ظريفة ع�س��و املكتب ال�سيا�سي للجبهة الدميقراطية 
لتحري��ر فل�سط��ني اأن ال�سعودية والبحرين تفتحان الطريق اأم��ام تنفيذ �سفقة القرن من 

خالل التطبيع مع "اإ�رسائيل" وتبادل الزيارات.
وقال اأبو ظريفة يف ت�رسيح: اإن "التطبيع ال�سعودي البحريني مع االحتالل االإ�رسائيلي 

ي�سجع الواليات املتحدة على امل�سي قدمًا يف تنفيذ �سفقة القرن".
واأ�س��اف اأبو ظريفة: "�سفقة القرن ب��داأت تدب، وبدون وحدة وطنية فل�سطينية وموقف 
عرب��ي موح��د، فمن امل�ستحيل مواجهته��ا ووقفها؛ لذا نحن بحاج��ة اإىل موقف ا�ستناداً 

للمبادرة العربية ملواجهتها".
و"�سفق��ة القرن" ت�سمي��ة متداولة اإعالميًا، وتعربرِّ عن م�ساع��ي وا�سنطن يف عهد ترامب 

الإنهاء الق�سّية الفل�سطينية، وتت�سارب االأنباء عن بنود هذه ال�سفقة.
وح��ول املنح��ة القطرية ملوظف��ي قطاع غ��زة، ك�سف ع�س��و املكتب ال�سيا�س��ي للجبهة 
الدميقراطي��ة ع��ن وجود تاأكيدات باأنه��ا �ستدخل قطاع غزة بداي��ة االأ�سبوع املقبل، وال 

يوجد اأي موؤ�رسات اإىل عدم و�سولها.

ح��ذر وزير ال�س��وؤون االإ�سالمية والدع��وة واالإر�ساد ال�سعودي، عب��د اللطيف اآل 
ال�سي��خ، م��ن ث��ورات ي�ستغلها م��ا ا�سماهم ب� “دع��اة الفتن��ة” لال�ستيالء على 

احلكم، معتربا اأن بالده تواجه هجوما من اأعداء االإ�سالم.
وق��ال اآل ال�سي��خ، يف كلمة األقاه��ا يف احلفل اخلتام��ي للم�ساركني يف ملتقى 
املكاتب التعاونية االأول ” حت�سني وتطوير” بالريا�س، اإن “اململكة العربية 
ال�سعودي��ة تواجه يف االآونة االأخرية هجوما ظامل��ا من اأعداء االإ�سالم بجميع 
اأ�سمائه��م و�سفاتهم ومعتقداتهم، زاد يف ذلك اأملا وح�رسة واأذى اأن هناك من 
اأبناء االإ�سالم من يقومون بتحقيق هذه االأعمال التي تخدم اأعداء االإ�سالم من 

خالل ن�رس الفنت وت�ستيت ال�سمل والتهييج واالإثارة على والتهم وقادتهم”.
واأ�س��ار الوزي��ر ال�سع��ودي، ح�سبم��ا نقلت��ه عن��ه وكال��ة “وا���س” الر�سمية يف 
اململك��ة، اإىل اأن “ه��ذا م��ن اأعظم الذنوب واأعظم اجلرائ��م التي تقرتف يف حق 

اأبناء االإ�سالم بل يف حق االإ�سالم نف�سه”.
وح��ذر اآل ال�سي��خ يف ختام كلمته من “الثورات امل�سم��اة كذبا وزورا وبهتانا 

بث��ورات الربي��ع العربي”، وقال: “اإمنا هي الث��ورات ال�سامة املهلكة لالإن�سان 
العربي امل�سلم، واإمنا هي اخلراب والدمار للبالد والعباد واالأخ�رس والياب�س”.
واعت��رب اأن “ال�سماح لدعاة الفنت وال���رس واملتاجرين بعواطف ال�سعوب يوؤدي 
اإىل الت�رسي��د والقت��ل والدمار واخلراب لالأوط��ان دون فائدة اأو نفع يعود على 
ال�سع��وب واالأوط��ان يف الدين اأو يف الدنيا، م�سيف��ا: “اإن هذا كله ب�سبب دعاة 

الفتنة ومن �سي�سوا الدين الكت�ساب الدنيا وحماولة اال�ستيالء على احلكم”.
وت�سه��د ال�سعودي��ة من حني اإىل اآخ��ر تظاهرات وح��ركات مناه�سة لل�سلطات 
يف مناطقه��ا ال�رسقي��ة الت��ي تقطنه��ا اأقلي��ة �سيعي��ة للب��الد، وعق��ب انطالق 
اأح��داث “الربيع العربي” اأواخ��ر 2010 واأوائل 2011، اأخمدت احلكومة عدة 

احتجاجات هناك، اإال اأن حوادث متقطعة ال تزال تطال هذه االأرا�سي.
وج��رت ت�رسيح��ات اآل ال�سي��خ يف الوقت الذي تواجه في��ه ال�سعودية �سغوطا 
دولي��ة م�س��ددة عل��ى خلفي��ة مقت��ل ال�سحف��ي ال�سع��ودي، جم��ال خا�سقجي، 
املع��روف بانتقاداته ل�سيا�سة قيادة اململكة، والذي مت اغتياله يوم 2 اأكتوبر 
2018 يف القن�سلية ال�سعودية با�سطنبول الرتكية على يد فريق خا�س من 

بالده.

لكوري��ا  مقرتح��ا  االأمريكي��ة،  االإدارة  قدم��ت 
ال�سمالية، بعقد لقاء قمة بني زعيمي البلدين، يف 

فيتنام، منت�سف �سهر فرباير القادم.
ع��ن  الياباني��ة  “يومي��وري”  �سحيف��ة  ونقل��ت 
م�س��ادر دبلوما�سي��ة ياباني��ة واأمريكية وكورية 
تدر���س  ال�سمالي��ة  “كوري��ا  اإن  قوله��ا  �سمالي��ة 
املق��رتح، يف الوقت احل��ايل، وال يوجد رد ر�سمي 

حتى االآن”   .
وياأتي ذلك بعد ت�رسيح الزعيم الكوري ال�سمايل، 
كي��م جونغ اأون، خ��الل زيارته االأخ��رية لل�سني، 
باأن��ه على ا�ستع��داد لبذل الكثري م��ن اجلهد جلعل 

اجتماعه الثاين مع ترامب فعاال.
ه��ذا وكان الرئي�س االأمريكي، ق��د اأعلن �سابقا اأنه 
يتطلع للقاء مع زعيم كوريا ال�سمالية، الذي اأعلن 
اأثن��اء خطابه مبنا�سبة حلول راأ�س ال�سنة اجلديدة 
ع��ن ا�ستع��داده لعق��د قم��ة م��ع رئي���س الواليات 
املتحدة يف اأي وق��ت، حمذرا مع ذلك من اأن نهج 
بالده قد يتغري، يف ح��ال قيام وا�سنطن باختبار 

�سرب بالده و”ال�سغط عليها بالعقوبات”.
ويتزاي��د احل��راك الدبلوما�س��ي ب�س��اأن الو�سع يف 
�سبه اجلزي��رة الكورية، يف �سوء لقاء القمة، الذي 
عق��ده الزعيمان االأمريكي والك��وري ال�سمايل يف 
�سنغاف��ورة يوم 12 مايو املا�سي، وما مت خالله 
من اتفاق مبداأي حول اإخالء �سبه اجلزيرة الكورية 
م��ن االأ�سلح��ة النووية وتوق��ف كوري��ا ال�سمالية 
ع��ن اإجراء جت��ارب عل��ى ال�سواري��خ البالي�ستية، 
مقاب��ل ت�سهيالت اقت�سادية، وتنازالت يف جمال 

العقوبات املفرو�سة على بيونغ يانغ.

استراليا تجري خمسة تغييرات في نظام الهجرة ألراضيها

واشنطن تقترح على بيونغ يانغ عقد لقاء قمة في فيتنام

وزير سعودي يحذر من "ثورات" لالستيالء على الحكم في المملكة

واشنطن - الجورنال

الرياض - الجورنال

ي�سه��د نظام الهج��رة يف اأ�سرتاليا تعديالت 
ب�سكل م�ستمر، غري اأن العام 2019 �سيحمل 
مع��ه تغيريات مهمة، وذل��ك يف ظل االإبقاء 
عل��ى ���رسوط الهج��رة ال�سارم��ة والرف�س 
الذي��ن  اللج��وء  طالب��ي  لقب��ول  املطل��ق 

يحاولون الدخول عرب التهريب.
وبح�س��ب �سبكة “اأ�س بي اأ���س” االأ�سرتالية، 
ف��اإن اأوىل هذه التغي��ريات، هي متديد فرتة 
الب��ت بطلبات تاأ�س��رية ال�رسي��ك، مبينة اأن 
جمل���س ال�سي��وخ االأ�س��رتايل بع��د اأن م��رر 
م�رسوع القانون املتعل��ق بالعنف العائلي 
يف ت�رسين الثاين/ نوفمرب املا�سي، اأ�سبح 
م��ن ال���رسوري احل�س��ول عل��ى املوافق��ة 
عل��ى الكفال��ة قب��ل التق��دم بطل��ب تاأ�سرية 
ال�رسي��ك، اأي اأن كاًل من الكفي��ل وال�سخ�س 
اأن  عليهم��ا  ا�ستقدام��ه  املن��وي  املكف��ول 
يخ�سع��ا الختب��ار �سخ�سي��ة ولتدقي��ق يف 
تاريخيهم��ا، االأمر الذي �سيحّتم متديد فرتة 

البت بالطلب.
و�سم��ن التغي��ريات االأخ��رية الت��ي اأعلن��ت 
عنها احلكوم��ة الفيدرالية، �سيكون باإمكان 
االأه��ل الق��دوم اإىل اأ�سرتالي��ا والبق��اء فيها 
مل��دة معينة قد ت�س��ل اإىل 10 �سنوات كحد 
اأق�س��ى، و�ستبل��غ كلفة التاأ�س��رية 5000$ 
اإذا كان��ت مل��دة ثالث �سن��وات و10000$ 
اإذا كان��ت ملدة خم�س �سن��وات، غري اأن هذه 
التاأ�س��رية ال ت�سم��ح لالأه��ل بالتق��دم عل��ى 
االإقام��ة الدائم��ة يف اأ�سرتالي��ا كم��ا عل��ى 
االأوالد التكف��ل بالتاأم��ني ال�سحي اخلا�س 

باأهلهم.
كما قررت ال�سلط��ات االأ�سرتالية، رفع قيمة 
املبلغ الذي يتوج��ب على الطالب االأجانب 
اإثب��ات امتالك��ه اإىل 20 األ��ف دوالر، كم��ا 
اأن اإح�س��ار ال�رسي��ك يتطل��ب زي��ادة ه��ذا 
املبلغ بقيمة $7100 اأما الإح�سار اأي ولد 
اإ�سايف فيجب اإثبات امتالك نحو 3000$ 

اإ�سافية.
وتو�س��ح �سبكة “اأ�س بي اأ���س” االأ�سرتالية، 
مطابق��ة  اأي�س��ا  تت�سم��ن  التغي��ريات  اأن 
ال�رسائ��ب  ملكت��ب  ال�رسيب��ة  ال�سج��الت 
االأ�س��رتايل م��ع رواتب املوظف��ني االأجانب 
الذي��ن ميك��ون تاأ�سرية عمل، حي��ث �ستقوم 
ه��ذا  اال�سرتالي��ة  الداخل��ي  االأم��ن  وزارة 
الع��ام بحمل��ة ت�سته��دف ال���رسكات الت��ي 
ت�ستغ��ل العم��ال االأجان��ب وال تدف��ع له��م 

رواتب��ًا حمّق��ة. و�ستق��وم ال��وزارة بحملتها 
بالتع��اون مع مكت��ب ال�رسيب��ة االأ�سرتايل 
بحيث �سيت��م مقارنة ال�سج��الت ال�رسيبية 
حلمل��ة تاأ�س��ريات العم��ل املوؤقتة م��ن فئة 
457 و482 م��ع الروات��ب التي مت التعهد 
بدفعها له��م عند كفالته��م للتاأكد من اأنهم 
يح�سل��ون عل��ى الرواتب الت��ي ي�ستحقونها 
واأن ال�رسكات الكافلة ال تقوم با�ستغاللهم.
اأم��ا خام���س التغي��ريات املن�س��ودة، فه��ي 

جن��وب  لوالي��ة  جدي��دة  تاأ�س��رية  اإ�س��دار 
االأعم��ال  لرج��ال  خم�س�س��ة  اأ�سرتالي��ا 
التاأ�س��رية  اأن  االأرج��ح  وعل��ى  املبتدئ��ني، 
اجلدي��دة ل��ن تتطل��ب متوي��اًل بقيم��ة 200 
األ��ف دوالر كما هو م�س��رتط حاليًا، كما اأن 
معدل اللغة االإجنليزي��ة املطلوب للح�سول 
على هذه التاأ�سرية هو فقط 5 يف االمتحان 
املقرر. يذكر اأن ا�سرتاليا تنتهج منذ �سنوات 
�سيا�س��ة �سارم��ة حيال اللج��وء واللهجرة، 

حي��ث ت�ستم��ر بالعم��ل يف خط��ة “حماي��ة 
احل��دود” التي يقودها حالي��ا �سابط كبري 
موؤك��دة  الع��راق،  واأن خ��دم يف  ل��ه  �سب��ق 
اللج��وء  طالب��ي  لقب��ول  املطل��ق  رف�سه��ا 
ع��رب  اأرا�سيه��ا  دخ��ول  يحاول��ون  الذي��ن 
التهري��ب، وذلك ع��رب اعتقاله��م يف عر�س 
البحر واحتجازهم يف جزر نائية باملحيط 
املعي�س��ة  ���رسوط  الدن��ى  تفتق��ر  اله��ادئ 

االإن�سانية.

سيدني - الجورنال

ويأتي ذلك بعد 
تصريح الزعيم 

الكوري الشمالي، 
كيم جونغ أون، 

خالل زيارته األخيرة 
للصين، بأنه على 

استعداد لبذل 
الكثير من الجهد 

لجعل اجتماعه 
الثاني مع ترامب 

فعاال.

واشنطن تصعد وتدعو إلى تشكيل حكومة جديدة في فنزوياللبنان.. سجال القمة االقتصادية العربية مستمر

عقد  ب�ساأن  م�ستمرا  لبنان  ال�سيا�سي يف  ال�سجال  يزال  ال 
القمة العربية االقت�سادية، املقررة يف بريوت يومي 19 
و20 من �سهر يناير اجلاري. فقد حذر “املجل�س ال�سيعي 
ال�سارع،  اإىل  للنزول  النا�س  دعوة  احتمال  من  االأعلى” 
القمة، على خلفية ق�سية  اإىل  ليبيا  اعرتا�سا على دعوة 
ليبيا قبل  ال�سدر، يف  اأمل مو�سى  اختفاء موؤ�س�س حركة 

بري، دعا  نبيه  اللبناين  الربملان  رئي�س  4 عقود. وكان 
حل�سورها،  �سوريا  دعوة  عدم  ب�سبب  القمة  تاأجيل  اإىل 
ويوافق على  يعود  اأن  قبل  ليبيا،  واحتجاجا على دعوة 
دعوتها. باملقابل، اأكدت جامعة الدول العربية اأن القمة 
اللبنانية  اخل��الف��ات  ان  معتربة  موعدها،  يف  �ستعقد 
عفيفي  حم��م��ود  وق���ال  تعنيها.  وال  داخلية  ب�ساأنها 
اأبو  اأحمد  العربية  العام للجامعة  االأمني  املتحدث با�سم 
جتري  “اال�ستعدادات  اإن  تلفزيونية،  مقابلة  يف  الغيط، 

على قدم و�ساق لعقد القمة العربية االقت�سادية التنموية 
“القمة تعقد الأول مرة  اأن:  يف بريوت”. واأو�سح عفيفي 
الريا�س”،  اأخرى مماثلة يف  انعقاد  6 �سنوات، منذ  منذ 
واأكد  املنطقة.  بها  متر  التي  الظروف  اإىل  ذلك  مرجعا 
اقت�سادية  �سبغة  ذات  مو�سوعات  �ستناق�س  “القمة  اأن 
�سيا�سية  مو�سوعات  تناق�س  ولن  واجتماعية،  وتنموية 
مار�س  يف  انعقادها  املقررة  العربية  القمة  غرار  على 

املقبل”. 

الرئي���س  ب�سلط��ات  االع��رتاف  ع��دم  اإعالنه��ا  بع��د 
الفنزويل��ي، نيكوال�س م��ادورو، الذي اأُعي��د انتخابه 
اإىل  االأمريكي��ة  املتح��دة  الوالي��ات  دع��ت  موؤخ��را، 
ت�سكي��ل حكومة جديدة يف فنزوي��ال. وقال املتحدث 
با�س��م اخلارجي��ة االأمريكي��ة، روب��رت باالدينو، يف 
بي��ان اإن "�سع��ب فنزوي��ال ي�ستح��ق اأن يعي�س بحرية 

يف جمتم��ع دميوقراطي حتكمه دولة قان��ون". واأكد 
باالدينو اأن��ه "حان الوقت للبدء بانتقال هادئ نحو 
حكومة جديدة. وندعم دعوة اجلمعية الوطنية جميع 
الفنزويلي��ني اإىل العمل مع��ا، ب�سكل �سلم��ي، لت�سكيل 
حكومة د�ستوري��ة وبناء م�ستقبل اأف�سل". من جانبه 
���رسح وزي��ر اخلارجي��ة االأمريك��ي، ماي��ك بومبيو، 
ب��اأن التط��ورات يف فنزويال "بالغ��ة االأهمية". وقال 
بومبي��و يف ت�رسيح �سحفي خ��الل زيارته اأبوظبي، 

اإن "نظام مادورو غري �رسعي، واإن الواليات املتحدة 
توا�سل منذ عامني القيام بكل ما يف و�سعها من اأجل 
عودة الدميقراطي��ة الفعلية اإىل هذا البلد". هذا واأعلن 
م�ست�س��ار االأمن القومي للبيت االأبي�س، جون بولتون 
، اأن الوالي��ات املتحدة لن تع��رتف ب�رسعية مادورو، 
وكتب على توي��رت "�سنوا�سل زيادة ال�سغط على هذا 
النظام الفا�سد، ودع��م اجلمعية الوطنية الدميقراطية 

والدعوة اإىل احلرية والدميقراطية يف فنزويال".
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