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ترامب يوقع على مشروع قانون يتيح له التدخل في أوروبا

مباحثات أمنية رفيعة المستوى بين الكويت 
وتركيا

العموم البريطاني يخذل ماي ويرفض 
اتفاق "بريكست" باألغلبية

وا�ش��نطن - اجلورن��ال: وق��ع الرئي���س الأمريك��ي، دونال��د ترامب على 
م���روع قانون يتيح للجي���س الأمريكي التدخل خارج حدود البالد من 

اأجل مكافحة معادة ال�شامية.
وقال البيت الأبي�س باأن الرئي�س الأمريكي قد وقع على م�روع قانون 
ي�رع م��ن خالله اإمكانية تدخل الق��وات الأمريكية خارج حدودها يف 
مكافحة حماربة ال�ش��امية. وي�ش��تند م�روع القانون على قانون قدمه 
اجلمهوري��ون يف ع��ام 2017، ج��اء في��ه "باأن��ه هناك زي��ادة يف عدد 
احلوادث املعادية لل�ش��امية يف اأوروبا، وقد اأ�ش��بح اليهود الأوروبيون 

هدفا لال�شطهاد البدين واللفظي وحتى الهجمات الإرهابية.
وباأنه هناك حاجة ملحة ل�ش��مان اأمن املجتمعات اليهودية الأوروبية، 
مب��ا يف ذل��ك املعاب��د والهي��اكل واملدار���س واملقاب��ر وغريه��ا م��ن 

املوؤ�ش�شات.
ووفق��ا للوثيقة فاإنه يجب على الوليات املتحدة اأن تركز اهتمامها يف 
مكافحة معادة ال�ش��امية يف املحاف��ل الدولية كالأمم املتحدة وهيئات 

الحتاد الدويل ومنظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا.

الكوي��ت - اجلورن��ال: بح��ث وكيل احلر���س الوطني الكويت��ي الفريق الركن ها�ش��م 
الرفاعي، والفريق اأول عارف ت�َش��تني، القائد العام لقوات الدرك الرتكية )جندرما(، 

التعاون الأمني والع�شكري بني اجلانبني.
ج��اء ذلك خ��الل لقاء جم��ع الوفدين يف العا�ش��مة الكويت، بح�ش��ب بي��ان للحر�س 

الوطني الكويتي.
وخالل اللقاء اأكد الرفاعي حر�س احلر�س الوطني على تو�ش��يع اآفاق التعاون البّناء 

بني اجلانبني.
واأ�ش��اف اأن زيارة الوفد الرتكي تاأتي ا�ش��تكماًل لتحقيق بن��ود اتفاقية تعاون بني 
احلر�س الوطني والدرك الرتكي )العام املا�ش��ي(، وما مت التو�ش��ل اإليه من خطوات 
تن�شيقية خا�شة يف جمال التدريب والتعاون الأمني والع�شكري مبا ي�شهم يف خدمة 

اأهداف التطوير لكلتا املوؤ�ش�شتني، وفقًا لوكالة "الأنا�شول".
وذك��ر اأن الوف��د اطل��ع عل��ى اإيجاز عن طبيع��ة العم��ل يف احلر�س الوطن��ي واملهام 
والواجب��ات املكلف بها؛ من تاأم��ني املرافق احليوية يف الكويت، وم�ش��اندة اأجهزة 

الدولة، و�شاهد عر�شًا ع�شكريًا لآلياته واأ�شلحته.

لندن - اجلورنال: �ش��وت الربملان الربيطاين، �ش��د اتفاق ان�ش��حاب بالده من الحتاد 
الأوروبي )بريك�شت(، وهو ما يفتح الطريق اأمام تغيري امل�شار والرتاجع عن هذا التفاق.
واعت��رب هذا اليوم حا�ش��مًا، اإذ يبني طريق بريطانيا فيم��ا بعد، يف ظل مباحثات طويلة 
حول خروجها من الحتاد الأوروبي، وحر�س رئي�ش��ة الوزراء الربيطانية، ترييزا ماي، 
الكبري على مترير هذا التفاق. واأظهرت نتيجة ت�شويت الربملان على اتفاق اخلروج من 
الحتاد الأوروبي اأن 432 نائبًا �ش��وتوا �ش��د اتفاق اخلروج م��ن الحتاد مقابل تاأييد 
202. وقالت رئي�س الوزراء الربيطانية ترييزا ماي اإن احلكومة حترتم قرار الربملان 
الربيط��اين و�ش��نقدم تعدياًل ب�ش��اأن اخلروج م��ن الحت��اد الأوروب��ي. اإل اأن زعيم حزب 
العم��ال الربيطاين املعار�س تقدم بعد الت�ش��ويت باقرتاح ل�ش��حب الثق��ة من احلكومة، 

واعترب نتيجة الت�شويت ف�شل تاريخي للحكومة.
وكان من املقرر اأن تغادر بريطانيا الحتاد الأوروبي يف نهاية مار�س املقبل، وت�شمل 
البدائل املحتملة: عدم التو�شل اإىل اتفاق، اأو اإجراء ا�شتفتاء ثاٍن، اأو انهيار حكومة ماي 

واإجراء انتخابات عامة، وهناك تكهنات متزايدة باأن العملية باأكملها �شتتاأخر.

قال الأمني العام جلامعة الدول العربية، اأحمد اأبو الغيط، اإن 
�شوريا �شتعود للجامعة العربية ل حمالة، "لكن بعد التحقق 
من اأ�ش��ا�س الأر�ش��ية الداخلية يف �ش��وريا، التي �ش��تتعامل 

معنا".
 "dmc" ف�ش��ائية  بثت��ه  ح��وار  يف  الغي��ط  اأب��و  وك�ش��ف 
امل�ري��ة، يف برنام��ج "م�ش��اء dmc" اأنه ل ب��د اأن نتفهم 
حتلي��ل وق��راءة الأطراف التي ترف�س عودة �ش��وريا جلامعة 
ال��دول العربية، م�ش��يفا اأن هذه الأطراف لها م�ش��داقية يف 

حتليلها وتف�شريها للو�شع ال�شوري.
واأو�ش��ح اأن بع���س الأط��راف تت�ش��اءل اأنه لو ع��ادت بدون 
تفاهم على اأر�شية الأداء الداخلي يف الدولة ال�شورية، فلماذا 

حوايل 8 �شنوات من القتل والت�ريد واحلرب والتدمري؟
واأ�ش��ار اإىل اأنه كانت هناك قوة على امل�رح ال�شوري ت�شعى 

للتغيري اأو العرتاف بها.
واأ�شاف اأن اأطرافا عربية اأخرى تطرح �شوؤال: ما هي ال�شمانات باأن ما نتحدث 
به وما يجمعنا �شويا كعرب ل ي�شل اإىل علم خ�شومنا يف حال عودة �شوريا؟

واأو�ش��ح اأن لإي��ران مفاهيمه��ا يف عالقتها بالدول العربية، واأن لها اأ�ش��دقاء 
داخل اجلماعة العربية، م�ش��ريا اإىل اأن الأمني العام الأ�ش��بق للجامعة العربية، 
عم��رو مو�ش��ى، �ش��بق واأن طرح مفه��وم "دول اجل��وار" وعالقة اإي��ران وتركيا 
بع�ش��وية اجلامعة العربية، وحاول اأن تكون العالقات العربية مع دول اجلوار 
مبنية على اأ�ش��ا�س موؤ�ش�ش��اتي، م�ش��يفا اأن دول عربية "ت�شدت وقالت اإنه من 
اخلط��ورة مب��كان اأن ن�ش��مح بتغيري طبيع��ة النظ��ام الأمني والنظ��ام العربي، 
لك��ي نحوله تدريجيا، ب��دون اأن نعي عواقب ما نفعل، اإىل نظام اإقليمي ي�ش��م 
اإ�رائي��ل". وق��ال اأب��و الغيط اأنه وبالرغم م��ن اأن احلكومة ال�ش��ورية بالتعاون 
م��ع حلفائها الرو�س والإيرانيني حققت تقدما وا�ش��تعادت م�ش��احات وا�ش��عة 
من الأرا�ش��ي التي فقدت عليها ال�ش��يطرة، اإل اأن الو�ش��ع ل يزال معقدا ب�ش��بب 
التدخ��الت الدولية، مبا فيها التهديدات الرتكية، م�ش��يفا اأنه ل يرى "انفراجة 

قريبة يف هذا الو�شع".

وك��ّرر املتحدث با�ش��م برنام��ج الأغذية 
العامل��ي اإرفي��ه فريو�ش��يل يف جني��ف، 
حتذي��ر منظم��ة اليوني�ش��ف، ال��ذي قالت 
في��ه اإن الأطفال الذين يبلغون من العمر 
�ش��هوراً فقط ل يقوون على حتمل ظروف 

ال�شتاء القا�شية يف التجمع ال�شحراوي.
وقال فريو�شيل: " الأمم املتحدة ما زالت 
ت�ش��عر بقلق بالغ اإزاء الظروف اليائ�ش��ة 
املتزاي��دة لأك��ر م��ن 40 األف �ش��خ�س 
يقيم��ون يف موق��ع الركب��ان، والغالبية 
م��ن الن�ش��اء والأطف��ال، الذي��ن ظلوا يف 
املوق��ع لأك��ر م��ن عام��ني يف ظ��روف 
قا�ش��ية مع حمدودية اإمكانية احل�ش��ول 
والرعاي��ة  الإن�ش��انية  امل�ش��اعدة  عل��ى 
الطبية وغريها من اخلدمات الأ�شا�شية".
وكان��ت اآخر قافلة م�ش��اعدات اإن�ش��انية 
ق��د و�ش��لت اإىل املخيم يف �ش��هر نوفمرب 
يف  العامل��ون  منه��ا  وع��اد  املا�ش��ي، 
املجال الإن�ش��اين م�ش��دومني مم��ا راأوه 
عل��ى الأر�س، ح�ش��بما قال من�ش��ق الأمم 
املتح��دة لالإغاث��ة يف ح��الت الطوارئ 
م��ارك لوكوك يف اإحاط��ة ملجل�س الأمن 

موؤخراً.
وح��ّذر لوك��وك م��ن اأن��ه "بدون و�ش��ول 
م�ش��تمر، فاإن و�ش��ع ع�رات الآلف من 
ال�ش��وريني، الذي��ن تقطع��ت به��م ال�ش��بل 
يف اأق�ش��ى الظروف ال�شحراوية، �شيزداد 

تدهوًرا مع ازدياد برودة ال�شتاء".

هل الواليات المتحدة جادة بسحب قواتها من سوريا وافغانستان؟

تحذير دولي من سوء األوضاع في مخيم الركبان لالجئين السوريين

أبو الغيط: سوريا ستعود للجامعة العربية ال محالة

واشنطن - الجورنال

القاهرة - الجورنال

ذك��رت جمل��ة "ذي اأتالنت��ك" الأمريكية، ان 
الرئي�س الأمريك��ي دونالد ترامب، اأثار جدل 
وا�ش��عا  عندما اعلن �شحب قوات بالده كافة 
من �ش��وريا، ف�ش��ال عن �ش��حب ن�شف جنود 
الولي��ات املتح��دة يف اأفغان�ش��تان، البال��غ 
عددهم 14 األف جن��دي، مبينة اأن الوليات 
املتح��دة ق��د ل تنف��ذ ق��رار الن�ش��حاب م��ن 

�شوريا واأفغان�شتان.
وبينت املجلة يف تقرير لها، ن�ر منت�ش��ف 
الأ�ش��بوع اجل��اري، ان الكثريي��ن اأدانوا قرار 
ترامب بالن�شحاب من املناطق التي تنت�ر 
فيها قوات اأمريكية يف �شوريا وافغان�شتان، 
حيث و�ش��فوها ب� "الهدية لأع��داء اأمريكا"، 

فيما اأثنى البع�س على خطوة الن�شحاب.
واأ�ش��افت اأن "نق��اد قرار ترامب ي�ش��رتكون 
م��ع املدافع��ني عن��ه يف اأم��ر واح��د، وه��و 
الظ��ن ب��اأن وا�ش��نطن �شتن�ش��حب فعلي��ا من 
�ش��وريا واأفغان�ش��تان، وه��و الأم��ر ال��ذي ل 
تعتقد املجلة اأنه �ش��يتحقق"، حيث ترى "ذا 
اتالنتيك" اأن الو�شع يف �شوريا واأفغان�شتان 
يختلف عن احل��روب التقليدي��ة، التي توجد 
فيه��ا حدود وا�ش��حة بني احلرب وال�ش��الم، 
وتنته��ي با�شت�ش��الم املنه��زم، ويع��ود على 
اإثره��ا اجلن��ود اإىل اأر���س الوط��ن، مبينة اأن 
الق��وى العظم��ى مثل الولي��ات املتحدة يف 
الع���ر احلدي��ث ل تغ��ادر مناط��ق احلروب 
الإره��اب  مكافح��ة  وعملي��ات  الأهلي��ة، 

املعقدة.
م��ن  الن�ش��حاب  "عملي��ة  ان  اإىل  واأ�ش��ارت 
�ش��وريا واأفغان�ش��تان �ش��تجري بوترية اأبطاأ 
الأم��ر،  اأول  يف  ترام��ب  زع��م  مم��ا  بكث��ري 
ويت�ش��ح ه��ذا يف ���روط الن�ش��حاب الت��ي 
اأعلنه��ا ترامب بعد ف��رتة وجيزة من اإعالنه، 
اإذ كتب على تويرت يف نهاية العام املا�شي، 
اأَن��ه ناق�س م��ع الرئي�س الرتك��ي رجب طيب 
اأردوغ��ان اخلط��ة البطيئة وعالية التن�ش��يق 

ل�شحب اجلنود الأمريكيني من املنطقة".
ويف حال��ة طبق��ت الولي��ات املتح��دة تل��ك 
ال���روط، تعتقد املجلة ب��اأن بداية عمليات 
الن�ش��حاب داخل �شوريا �شتتاأخر كثريا، لن 

تنظي��م داع�س لن يختفي من الوجود مطلقا، 
وكذل��ك اجلماعات املتفرع��ة منها، اإذ ميكن 
مل�شلحي داع�س اأن يتخلوا عن دولة اخلالفة 
التي زعم��وا اإقامتها ويختفوا حتت الأر�س، 

ليعيدوا تقدمي اأنف�ش��هم يف �ش��ورة متمردين 
اأو اإرهابيني.

كم��ا اأن الك��رد �ش��مال �ش��وريا �ش��يحتاجون 
اإىل احلماي��ة لأج��ل غ��ري م�ش��مى، نظ��را اإىل 

التهديدات التي يتلقونها من عدوين نافذين، 
اإرهابي��ني،  وهم��ا تركي��ا، الت��ي تعتربه��م 
وحكومة الرئي�س ال�ش��وري ب�شار الأ�شد، ويف 
حال �ش��ملت �روط اخل��روج الأمريكي كبح 
النفوذ الإيراين داخل �ش��وريا، اأو الدفاع عن 
اإ�رائيل، فان الن�ش��حاب �شي�ش��حي "فكرة 
خيالي��ة"، بح�ش��ب املجل��ة، لن طه��ران لن 
تغ��ادر البالد قريبا بع��د اأن تكبدت مليارات 

الدولرات لإنقاذ نظام الأ�شد.
وبين��ت املجلة اأن��ه "يف حال جتاهل ترامب 
تل��ك املعاي��ري اأو تخّل��ى عنه��ا متام��ا، فاإن 
اإع��ادة اجلنود فعلي��ا اإىل اأر���س الوطن هي 
عملية بالغة ال�ش��عوبة، وهي متثل كابو�شا 
لوجي�ش��تيا، اإذ يتع��ني عل��ى اجلي���س تفكيك 
و�شحن عدد من القواعد الع�شكرية، و�شيارات 
واأك�ش��اك  اله��واء،  ومكيف��ات  الهامف��ي، 
الوجبات ال�ريعة، ويجب �شحن كل الأ�شلحة 
والذخائ��ر، اأو منحها للحلف��اء، اأو تدمريها، 
ل�ش��مان ع��دم وقوعه��ا يف اأي��دي الأع��داء، 
ولهذا ي�ش��تغرق �ش��حب �رية واحدة قوامها 
م��ن األف��ني اإىل 5 اآلف جن��دي م��ن مناطق 
القت��ال ب�ش��عة اأ�ش��ابيع اأو اأ�ش��هر يف بع�س 
الأحيان، مما يعني اأن تواجدا ع�ش��كريا اأكرب 

�شي�شتغرق �شهورا ورمبا اأعواما.
ويف حال��ة �ش��وريا واأفغان�ش��تان، �ش��يتعني 
على الق��وات الأمريكية اأن تغادر عرب اأرا�س 
حمظ��ورة و�ش��ط منطق��ة حرب ن�ش��طة، دون 

وجود ميناء قريب.
اإن��ه  بالق��ول  تقريره��ا  املجل��ة  وختم��ت 
فانه��ا  املعطي��ات،  تل��ك  ل��كل  "ا�ش��تنادا 
ت�ش��تبعد ان�ش��حاب الولي��ات املتح��دة م��ن 
البلدي��ن بال�رع��ة الت��ي يخ�ش��اها اأن�ش��ار 
احل��رب، وياأمله��ا دع��اة ال�ش��الم، وحتى لو 
فاع��ال  طرف��ا  وا�ش��نطن  �ش��تظل  ان�ش��حبت، 
يف ال�راع��ني، اإذ �ش��تحتفظ بالكث��ري م��ن 
و�شائل النفوذ، كالعمليات اجلوية، ومهمات 
القوات اخلا�ش��ة، وامل�ش��اعدات القت�شادية 

والع�شكرية".

واشنطن - الجورنال

حّذر مسؤولو األمم 
المتحدة من تردي 

األوضاع في مخيم 
الركبان لالجئين 

السوريين الواقع 
قرب الحدود مع 

األردن، حيث أصبحت 
األوضاع صعبة 

للغاية، بعد وفاة 
ثمانية أطفال على 

األقل بسبب البرد 
القارص ونقص 
الرعاية الطبية.

الصين تحذر مواطنيها من أخطار السفر إلى كنداالسيسي يقرر منع سفر الوزراء والمسؤولين المصريين إال بإذن رئاسي

منع قرار جمهوري اأ�شدره الرئي�س امل�ري عبدالفتاح 
ال�شي�ش��ي، �ش��فر كب��ار العامل��ني يف الدولة م��ن الوزراء 
ونوابهم وروؤ�شاء الهيئات امل�شتقلة والأجهزة الرقابية، 

ملهمات عمل يف اخلارج اإل باإذن م�شبق من الرئا�شة.
ون���س الق��رار الذي حم��ل رقم 23 ل�ش��نة 2019 ون�ر 
اأن��ه  عل��ى  الأوىل،  الر�ش��مية، يف مادت��ه  اجلري��دة  يف 

يك��ون الرتخي�س بال�ش��فر للخارج يف مهمات ر�ش��مية 
اأو لأعمال تتعلق بالوظيفة بقرار من رئي�س اجلمهورية 
ل��كل م��ن رئي�س الوزراء ون��واب رئي�س ال��وزراء ووزراء 
الدفاع والداخلية واخلارجية والعدل وروؤ�ش��اء الهيئات 
امل�شتقلة والأجهزة الرقابية والأمنية ونوابهم، م�شيفًا 
اأن ن�س القرار ي�ري على كل من ي�شغل وظيفة اأو يعنّي 
يف من�ش��ب بدرجة رئي�س جمل�س وزراء اأو نائب رئي�س 
جمل���س وزراء. ون�س الق��رار على اأن يك��ون الرتخي�س 

بال�ش��فر للخارج يف مهم��ات ر�ش��مية اأو لأعمال تتعلق 
بالوظيف��ة بق��رار م��ن رئي�س ال��وزراء لل��وزراء من غري 
املذكورين بامل��ادة الأوىل ونواب الوزراء واملحافظني 
القومي��ة  املجال���س  وروؤ�ش��اء  املحافظ��ني  ون��واب 
والهيئ��ات العامة وال�ركات القاب�ش��ة والأجهزة التي 
لها موازنات خا�ش��ة، م�ش��رياً اإىل اأن احلكم ي�ري على 
كل من ي�ش��غل وظيفة اأو يعنّي يف من�ش��ب بدرجة وزير 

اأو نائب وزير. 

ح��ذرت ال�ش��ني مواطنيه��ا م��ن اأخط��ار ال�ش��فر اإىل كندا، 
ون��ددت بت�ريح��ات "غ��ري م�ش��وؤولة" اأدىل به��ا رئي���س 
وزرائها جا�ش��ن ت��رودو، بعدما ق�ش��ت حمكمة �ش��ينية 
باإع��دام كن��دي دي��ن بتهري��ب خم��درات. وَوَرَد يف بي��ان 
ا�ش��درته اخلارجية ال�ش��ينية: "احُتجزت يف كن��دا اأخرياً 
مواطن��ة �ش��ينية يف �ش��كل تع�ش��في، بناًء عل��ى طلب من 

��ت املواطن��ني عل��ى الت��زام "احل��ذر  دول��ة ثالث��ة" وح�شّ
اأثناء ال�ش��فر". وي�ش��ري البيان اإىل احتج��از اأوتاوا املديرة 
التنفيذي��ة ل�رك��ة »ه��واوي« مين��غ وانت�ش��و، بطل��ب من 
وا�شنطن التي تتهمها بانتهاك العقوبات املفرو�شة على 
ت ناطقة با�شم الوزارة  طهران. وجاء التحذير بعدما ح�شّ
ت��رودو على "احرتام دولة القانون وال�ش��يادة الق�ش��ائية 
لل�ش��ني، وت�ش��حيح اأخطائ��ه ووقف اإدلئ��ه بت�ريحات 
غري م�ش��وؤولة". وكان ترودو انتقد حكمًا اأ�ش��دره الق�شاء 

ال�ش��يني الثن��ني باإعدام الكن��دي روبرت لويد �ش��لنربغ، 
اإث��ر ادانت��ه بتهريب خم��درات. وق��ال: "خيار ال�ش��ني اأن 
تب��داأ تطبيقًا تع�ش��فيًا لعقوبة الإعدام، كم��ا هو احلال يف 
هذا املل��ف، يثري قلقًا بالغًا لنا، كما يجب اأن يكون كذلك 
جلمي��ع اأ�ش��دقائنا وحلفائن��ا الدولي��ني". واعتقلت بكني 
ال�شهر املا�شي كندَيني، هما الديبلوما�شي ال�شابق مايكل 
كوفري��غ ورج��ل الأعم��ال ماي��كل �ش��بافور، واتهمتهم��ا 

بتهديد اأمنها القومي. 
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