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أميركا وإسرائيل تنسحبان رسميا من اليونسكو

السيسي وترامب يبحثان هاتفيًا التعاون 
بمكافحة اإلرهاب وأوضاع المنطقة

رئيس البرازيل الجديد يؤدي اليمين 
الدستورية

اجلورن��ال - متابعة : ان�س��حبت الوليات املتحدة واإ�رسائيل م��ن منظمة الأمم املتحدة 
للرتبية والعلم والثقافة )يون�سكو( ر�سميا، عند منت�سف ليل الثنني، بعد مزاعم انحياز 
�س��د اإ�رسائي��ل. ويعد الن�سحاب اأم��را اإجرائيا اإىل حد كبري، اإل اأن��ه ميثل �رسبة للوكالة 
التي �ساركت الوليات املتحدة يف تاأ�سي�سها بعد احلرب العاملية الثانية لتعزيز ال�سالم.
وتقدم��ت اإدارة الرئي���س الأمريك��ي دونال��د ترامب بطل��ب الن�س��حاب يف ت�رسين الول 
2017، وتبعه��ا رئي���س الوزراء ال�رسائيلي بنيامني نتانياهو. وتعر�س��ت اليون�س��كو 
لهج��وم لنتقادها احت��الل اإ�رسائيل للقد�س ال�رسقية، وت�س��ميتها مواق��ع يهودية اأثرية 
باعتباره��ا مواقع تراث فل�س��طيني، ومنحها الع�س��وية الكاملة لفل�س��طني عام 2011. 
وطالب��ت الولي��ات املتحدة ب�"اإ�س��الح جوه��ري" يف الوكالة التي ت�س��تهر بربناجمها 
لل��رتاث العامل��ي حلماية املواق��ع والتقالي��د الثقافية. لكن ان�س��حاب البلدي��ن لن يوؤثر 
ب�سكل كبري على املنظمة ماليا؛ لأنها تعر�ست لتقلي�س مايل منذ 2011 عندما توقفت 
اإ�رسائي��ل والوليات املتحدة عن �س��داد واجباتهما املالية بعد الت�س��ويت على املوافقة 
على ع�س��وية فل�سطني. ومنذ ذلك احلني، قدر م�سوؤولون اأن على الوليات املتحدة، التي 
كانت ت�س��اهم بنح��و 22 باملائة من اإجمايل موازنة املنظمة، واجبات مالية مل ت�س��دد 
قدرت بنحو 600 مليون دولر، وهو ما كان اأحد الأ�سباب وراء قرار ترامب بالن�سحاب، 

بينما يقدر ما يتوجب على اإ�رسائيل �سداده بنحو 10 ماليني دولر.

القاه��رة - اجلورنال��ك بحث الرئي�س امل�رسي عبد الفتاح ال�سي�س��ي يف 
ات�س��ال هاتف��ي مع نظ��ريه الأمريكي دونال��د ترامب، تعزي��ز العالقات 

الثنائية واجلهود املبذولة ل�ستعادة ال�ستقرار اإىل املنطقة.
وق��ال املتح��دث الر�س��مي با�س��م الرئا�س��ة امل�رسية ب�س��ام را�س��ي، اإن 
الرئي�س��ني اأك��دا "اأهمية موا�س��لة العم��ل لتفعيل التعاون امل�س��رتك يف 
عدد من املجالت، ل �س��يما املجال الع�سكري، وملف مكافحة الإرهاب 
والفك��ر املتط��رف، وذل��ك يف �س��وء التحدي��ات امل�س��رتكة والعالق��ات 

ال�سرتاتيجية التي جتمع البلدين ال�سديقني".
واأو�س��ح را�سي، اأن ال�سي�سي تناول اأي�س��ا خالل الت�سال جهود الدولة 
يف مكافحة الإرهاب، موؤكدا "اإ�رسار م�رس قيادة و�س��عبا على موا�سلة 
جهوده��ا احلثيثة يف هذا الإط��ار لقتالع الإرهاب من جذوره، ومن ثم 
اأهمية ا�ستمرار التن�س��يق والتعاون امل�سرتك مع اجلانب الأمريكي لدعم 

تلك اجلهود".
كما بحث الرئي�س��ان اآخر تطورات الأو�س��اع يف منطقة ال�رسق الأو�سط، 
واجله��ود امل�س��رتكة املبذولة ل�س��تعادة ال�س��تقرار يف املنطقة، بهدف 
التو�س��ل حللول �سيا�سية لالأزمات القائمة بها، خا�سة يف كل من ليبيا 
و�سوريا واليمن. وقال را�سي اإن ترامب ثمن، يف هذا الإطار، التحركات 

امل�رسية ذات ال�سلة اإقليميا ودوليا.

برازيلي��ا - اجلورن��ال: اأدى الرئي���س الربازيلي املنتخب، جاير بول�س��ونارو، اليمني 
الد�ستورية اأمام برملان بالده، لي�سبح ر�سميًا الرئي�س الثامن والثالثني للبالد.

ج��اء ذلك بعد نحو �س��هرين من ف��وزه يف النتخاب��ات على اأ�س��ا�س برنامج مييني 
متطرف، ح�سب ما ذكرت وكالة اأ�سو�سيتد بر�س.

ويف اأول كلمة بعد تن�س��يبه، تعهد بول�س��ونارو مبحاربة الف�ساد، واحلد من اجلرمية، 
وتقوية القت�ساد، خالل وليته التي ت�ستمر اأربع �سنوات.

وبع��د حلظات م��ن اأدائه اليمني هن��اأ الرئي�س الأمريكي، دونالد ترامب، بول�س��ونارو 
عل��ى توليه الرئا�س��ة. وقال ترامب يف تغري��دة على "تويرت": اإن بول�س��ونارو "اأدىل 

بخطاب رائع بعد تن�سيبه.. الوليات املتحدة معكم".

ك�س��فت �س��حيفة "اإندبندن��ت"، اأن احلكومة الربيطانية وا�س��لت 
�س��فقات ال�س��الح "�رساً" مع ال�س��عودية يف الأ�س��ابيع التي تلت 

مقتل ال�سحفي جمال خا�سقجي، رغم اإدانتها الر�سمية ملقتله.
واأ�س��افت ال�س��حيفة الربيطانية اأن م�س��وؤولني ب��وزارة التجارة 
من املكلفني باإبرام �س��فقات ال�س��الح اخلارجي��ة، ظلوا يعقدون 
اجتماعات رفيعة امل�س��توى مع نظرائهم ال�س��عوديني لبحث تلك 
ال�س��فقات. واأو�س��حت اأن وفداً من منظمة الدف��اع والأمن، وهو 
مكتب داخل وزارة التجارة، م�سوؤول عن �سادرات ال�سالح، �سافر 

اإىل الريا�س ب�سكل غري معلن ببني 14 و22 اأكتوبر.
وذك��رت ال�س��حيفة اأن م�س��در معلوماته��ا هو طل��ب تقدمت به 
�س��حيفة "مريور" الربيطانية ملعرفة تلك التطورات مبوجب بند 

حرية املعلومات الذي يكفله الد�ستور.
واأف��ادت "اإندبندنت" باأن اآخر تلك الزيارات كان يف 22 اأكتوبر، 

عندم��ا اأعلن وزي��ر اخلارجية جريمي هان��ت، اإدانة بالده ملقتل 
خا�سقجي "باأ�سد العبارات" يف كلمة له اأمام الربملان.

وحينه��ا، ق��ال هان��ت: "يف حني اأننا �س��وف ندر�س ا�س��تجابتنا 
)ملقتل خا�سقجي( فقد كنت وا�سحًا اأي�سًا اأنه اإذا تبني اأن الق�س�س 
املروع��ة الت��ي نقروؤها �س��حيحة، فاإنها تتعار���س جوهريًا مع 
قيمنا و�سنت�رسف وفقًا لها". واأعلن وزير اخلارجية، حينها، عن 
اإلغاء زي��ارة مقررة اإىل الريا�س من جان��ب وزير التجارة، ليام 
فوك�س، لكنه مل يك�س��ف عن الجتماعات ب�ساأن �سفقات ال�سالح، 

ح�سب امل�سدر نف�سه.
وقال��ت ال�س��حيفة اإنه حتى قب��ل الإعالن عن مقتل خا�س��قجي، 
كان��ت احلكوم��ة الربيطانية تتعر�س لنتقادات وا�س��عة ب�س��بب 

تزويد ال�سعودية بال�سالح يف حربها التي تقودها باليمن.
واأَو�س��حت اأن��ه من��ذ بداي��ة تلك احل��رب، بلغ��ت قيمة �س��ادرات 
اململكة املتحدة من ال�س��الح لل�سعودية نحو 4.7 مليارات جنيه 

اإ�سرتليني، مما يجعلها اأكرب م�سرت لل�سالح الربيطاين.

ب��الده يف  قن�س��لية  داخ��ل  قت��ل خا�س��قجي  واأث��ارت جرمي��ة 
اإ�س��طنبول، مطل��ع اأكتوبر املا�س��ي، غ�س��بًا عاملي��ًا ومطالبات 

م�ستمرة بالك�سف عن مكان اجلثة، ومن اأمر بقتله.
وبعدما قدمت الريا�س تف�سريات مت�ساربة اأقرت بقتل ال�سحفي 
ال�س��عودي وتقطيع جثته داخل القن�س��لية، اإثر ف�س��ل مفاو�سات 

لإقناعه بالعودة اإىل اململكة.
واأ�س��در الق�س��اء الرتكي، يف 5 دي�س��مرب 2018، مذكرة توقيف 
بحق النائب ال�س��ابق لرئي�س جهاز ال�ستخبارات ال�سعودي اأحمد 
ع�س��ريي، وامل�ست�س��ار ال�سابق لويل العهد �س��عود القحطاين، على 
خلفي��ة اجلرمي��ة. وموؤخراً، اأجرت ال�س��عودية تغيريات جذرية يف 
وزارات واأجه��زة �س��يادية وهيئ��ات علي��ا، مرت��ني؛ اإحداهما يف 
اأكتوبر املا�س��ي، �س��ملت اإبعاد عدد من امل�سوؤولني، بينهم �سعود 
القحط��اين امل�ست�س��ار بالدي��وان امللك��ي، واأحمد ع�س��ريي نائب 
مدير ال�س��تخبارات. واخلمي�س املا�س��ي كانت الثانية؛ اإذ �سملت 

وزارات اأبرزها اخلارجية واحلر�س الوطني.

قال��ت هندورا���س ودول��ة الحت��الل الإ�رسائيل��ي والوليات املتح��دة، اإن 
هندورا���س �س��تجري حمادث��ات م��ع "ت��ل اأبيب" ت�س��ارك فيه��ا الوليات 

املتحدة بهدف فتح �سفارة لها يف القد�س املحتلة.
وت�سعى الدولة ال�سغرية الواقعة باأمريكا الو�سطى لل�سري على ُخطا الرئي�س 
الأمريك��ي دونال��د ترامب، التي لق��ت انتقادات كثرية، بح�س��ب ما ذكرت 
وكال��ة "رويرتز". وعقد وزير اخلارجي��ة الأمريكي، مايك بومبيو، ورئي�س 
وزراء دولة الحتالل بنيامني نتنياهو، ورئي�س هندورا�س خوان اأورلندو 
هرنانديز، اجتماعًا يف العا�س��مة الربازيلية على هام�س مرا�س��م تن�سيب 
جاير بول�س��ونارو، املنتمي لتيار اليمني، رئي�س��ًا للربازي��ل. وقالت الدول 
الث��الث يف بي��ان م�س��رتك اإنه��ا اتفقت على عق��د اجتماعات يف عوا�س��م 
بالده��ا "لدف��ع عملية اتخ��اذ الق��رار بفتح �س��فارتني يف تيجو�س��يجاليا 
العالق��ات  "تعزي��ز  اإىل  بالإ�س��افة  والقد���س"،  هندورا���س(  )عا�س��مة 

ال�سيا�سية، وتن�سيق التعاون التنموي يف هندورا�س".
وهرنانديز، الذي مييل اإىل اليمني، هو اآخر زعيم حتى هذه اللحظة يدر�س 
اتباع القرار الذي اتخذه ترامب بنقل ال�سفارة الأمريكية من "تل اأبيب" اإىل 
مدينة القد�س، وهو ما اأثار غ�س��ب الفل�س��طينيني ولق��ى انتقادات دولية، 
وقال هرنانديز لل�سحفيني اإن املحادثات الثالثية متثل "حتالفًا �سيا�سيًا 
مهم��ًا". كان ترامب ه��دد مراراً بقطع امل�س��اعدات عن هندورا�س؛ ب�س��بب 

قوافل املهاجرين التي تعرب املك�سيك وتتجه �سوب احلدود الأمريكية.
وهندورا���س دول��ة فقرية، تعدادها اأق��ل من ع�رسة ماليني ن�س��مة، ويطلق 
عليه��ا اأحيان��ًا ب�"عا�س��مة اجلرمية" ح��ول العامل. واأعلنت ع��دد من دول 
الع��امل عزمها نقل �س��فاراتها اأو بعثاتها الدبلوما�س��ية اإىل القد�س، اأ�س��وة 
بالولي��ات املتح��دة الأمريكي��ة، يف ح��ني تواج��ه ه��ذه القرارات رف�س��ًا 
فل�س��طينيًا وعربيًا واإ�س��الميًا، وتدعو ال�سلطة الفل�س��طينية وجامعة الدول 
العربية ومنظمة التعاون الإ�سالمي هذه الدول اإىل الرتاجع عن هذا القرار. 
كما دعت اجلامعة العربية، عقب اجتماع طارئ على م�س��توى املندوبني، 
ال�س��هر املا�س��ي، اإىل حت��رك بعث��ات ال��دول الأع�س��اء واإج��راء زي��ارات 

للم�سوؤولني املعنيني يف البالد امل�سيفة لوقف اأي قرار بهذا ال�ساأن.

االتحاد األوربي يرفض حكمًا إماراتيًا بحق ناشط حقوقي

هندوراس تجري محادثات لنقل سفارتها إلى القدس المحتلة

صحيفة: بريطانيا تواصل ابرام صفقات السالح سرًا مع السعودية

الخرطوم - الجورنال

لندن - الجورنال

الأوروبي،  ا�س��تنكر الحت��اد 
احلكم على النا�سط الإماراتي 
اأحمد من�س��ور بال�س��جن 10 
�س��نوات، بتهمة الإ�س��اءة اإىل 

بالده.
با�س��م  الناطق��ة  وقال��ت 
ال�سوؤون اخلارجية وال�سيا�سة 
الأمني��ة يف الحت��اد، ماي��ا 
كو�سيانتيت�س، يف بيان لها: 
اأنه ل يجوز احتجاز  "نعتقد 
اأي �س��خ�س ملج��رد التعب��ري 

عن اآرائه ب�سورة �سلمية".
كو�س��يانتيت�س:  واأ�س��افت 
اإن "احل��ق يف حري��ة ال��راأي 
و�س��من  التعب��ري،  وحري��ة 
ذلك على �س��بكات التوا�س��ل 
يف  ���س  مكرَّ الجتماع��ي، 
حلق��وق  العامل��ي  الإع��الن 
مب��ادئ  وه��ي  الإن�س��ان، 

اأ�سا�سية �سنوا�سل دعمها".
واأكدت اأن "الحتاد الأوروبي 
ق�س��ية  مراقب��ة  �سيوا�س��ل 
ق��رب،  ع��ن  من�س��ور  اأحم��د 
و�س��يطالب خالل حمادثاته 
مع امل�س��وؤولني الإماراتيني، 

باإعادة النظر يف الق�سية".
اإماراتية،  واأ�س��درت حمكمة 
اأم�س الثنني، حكمًا بال�سجن 
ماليٍة  وغرامٍة  �س��نوات،   10
قدرها مليون درهم اإماراتي 
عل��ى  دولر(،  األ��ف   270(
النا�س��ط الإمارات��ي الب��ارز، 
لنتق��اده حكومة بالده على 
و�سائل التوا�سل الجتماعي.
العف��و  منظم��ة  واعت��ربت 
الدولي��ة، املداِفعة عن حقوق 

الثن��ني،  اأم���س  الإن�س��ان، 
"�رسب��ة  ب�س��جنه  احلك��م 
قا�س��ية حلري��ة التعب��ري" يف 

الإمارات.
املنظمة باحلقوقي  واأ�سادت 
الإماراتي، قائلًة: اإن من�سور 
الن��ادرة  الأ�س��وات  "م��ن 
الت��ي تنتق��د علن��ًا يف دول��ة 

الإمارات العربية املتحدة".
اعت��ربت  اآخ��ر،  �س��ياق  يف 
"هيوم��ن رايت�س ووت�س" اأن 
تاأيي��د احلك��م بحق من�س��ور 
"م�س��مار اآخ��ر يف نع���س اأي 

اأمل للعدالة بالإمارات".
ومن���رس مهند���س كهربائي 
حقوق��ي،  ونا�س��ط  و�س��اعر 
�س��بق اأن اأُدي��ن هو وخم�س��ة 
 ،2011 ع��ام  يف  ن�س��طاء، 
الإم��ارات،  ح��كام  باإهان��ة 

لكنهم ح�سلوا على عفو.
وهو م��ن مواليد 1969، يف 
اإمارة راأ�س اخليمة، وح�س��ل 
جائ��زة  عل��ى   2016 ع��ام 
اإين��ال" للمدافعني  "مارت��ن 

عن حقوق الإن�سان.
واأُلق��ي القب�س علي��ه جمدداً 
يف مار�س 2017، من منزله 
بن���رس  لتهام��ه  بعجم��ان، 
"معلومات كاذبة و�سائعات، 
ون���رس اأفكار مغر�س��ة تعمل 
عل��ى ب��ث الفتن��ة والطائفية 

والكراهية".
تهم��ة  اإلي��ه  ُوجه��ت  كم��ا 
ا�س��تخدام و�س��ائل التوا�س��ل 
اأج��ل  م��ن  الجتماع��ي 
"الإ���رسار بالوحدة الوطنية 
��لم الجتماعي و�س��معة  وال�سِّ

الدولة".

بروكسل - الجورنال

الدول الثالث في بيان 
مشترك إنها اتفقت على 

عقد اجتماعات في عواصم 
بالدها "لدفع عملية اتخاذ 

القرار بفتح سفارتين في 
تيجوسيجاليا )عاصمة 

هندوراس( والقدس"، 
باإلضافة إلى "تعزيز 
العالقات السياسية، 

وتنسيق التعاون التنموي 
في هندوراس".

لبنان تستعين بروسيا لحماية اجوائها

تنفذ  الإ�رسائيلية  للطائرات  مفتوحا  جمال  اللبنانية  الأج��واء  اأ�سبحت  اأن  بعد 
اللبناين عن كتلة  النائب  اأهداف داخل �سوريا. علق  عربها غاراتها اجلوية على 
"تويرت"  اأمل، هاين قبي�سي، على �سفحته على  التابعة حلركة  التنمية والتحرير 
اأول يوم من عام ٢٠١٩ الطائرات ال�سهيونية  "الكيان ال�سهيوين �سباح  مغردا 
"من  قائال  قبي�سي  واأ�ساف  اللبنانية".   ال�سيادة  تخرتق  اجلنوب  �سماء  فوق 
لبنان  اأن  يذكر  لبنان".  اأج��واء  حماية  بوتني  الرئي�س  من  الطلب  الدولة  واجب 

الدفاع اجلوي احلديثة ويقت�رس على م�سادات جوية مع اجلي�س  لو�سائل  يفتقد 
الذي يخرتق  الإ�رسائيلي  الطريان  التي ل ميكنها �سد هجمات وغارات  اللبناين 
ال�سيادة اللبنانية يوميا. من جانب اخر قال ال�سفري الربيطاين لدى الدوحة، اأجاي 
اأعمق واأو�سع  اأ�سبحت  اإن العالقة التاريخية بني قطر واململكة املتحدة  �سارما، 
اإىل  “الراية” القطرية،  ال�سفري يف حوار مع �سحيفة  يف جميع املجالت. ولفت 
اأن اتفاقية ت�سكيل �رسب عملياتي م�سرتك من مقاتالت التايفون حلماية الأجواء 
املتبادلة وقرار قطر �رساء 24 طائرة تايفون التي بداأ ت�سنيعها هذا العام، �سوف 
يعززان العالقات الدفاعية بني قطر واململكة املتحدة لعقود قادمة. واأو�سح اأن 

بريطانيا �رسبا م�سرتكا  اأ�س�ست معها  التي  العامل  الوحيدة يف  الدولة  “قطر هي 
من هذا النوع. وقال اإن “عام 2018 كان عاما عظيما اآخر للعالقات بني قطر 
واململكة املتحدة”. “لقد اأ�سبحت هذه العالقة التاريخية اأعمق واأو�سع يف جميع 
املجالت. ول �سيء يرمز اإىل قرب العالقات بني قطر وبريطانيا اأف�سل مما كان 
اآل ثاين، اأمري البالد املفدى،  عليه ا�ستقبال �ساحب ال�سمو، ال�سيخ متيم بن حمد 
التايفون  طائرات  �رسب  حمله  الذي  العلم  األ��وان  مع  عام،  ع�سكري  احتفال  يف 
الربيطاين — القطري امل�سرتك، وهو ال�رسب امل�سرتك الوحيد لنا مع اأي دولة يف 

العامل، حيث مل تقم بريطانيا بتاأ�سي�س �رسب من هذا النوع مع اأي دولة اأخرى”.

واأكد اأن “زيارة ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين، اأمري قطر، اإىل اململكة املتحدة يف 
يوليو املا�سي، هي اأبرز مالمح تعزيز العالقات القطرية الربيطانية هذا العام”.

جنيه  مليارات   6 اإىل  البلدين  بني  التجاري  التبادل  حجم  “منو  اإىل  واأ�سار 
اإ�سرتليني مبا يعادل 30 مليار ريال تقريبا”، وقال اإن “قطر اأثبتت مرة اأخرى 
اأخرى يف  ا�ستثمارات كبرية  اقت�ساد اململكة املتحدة من خالل �سخ  ثقتها يف 

ال�سوق الربيطاين”.
35 مليار جنيه  “اإجمايل ال�ستثمارات القطرية يف بريطانيا بلغ  اأن  اإىل  واأ�سار 

اإ�سرتليني، اأي نحو 175 مليار ريال.

بغداد - وكاالت
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