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الشيوخ األمريكي يتحدى خطط ترامب 
لالنسحاب من سوريا وأفغانستان

مبعوث أمريكي يجري محادثات في كوريا 
الشمالية

تمديد حالة الطوارئ في تونس شهرًا

وا�شنط��ن - اجلورنال: اأيدت الغالبي��ة العظمى يف جمل�س ال�شيوخ الأمريكي التعديل 
ال��ذي طرحه ال�شناتور ميت�س ماكوني��ل، والذي يتحدى خطط الرئي�س دونالد ترامب 
لان�شح��اب م��ن �شوري��ا واأفغان�شتان. وخ��ال الت�شويت اأم�س الثن��ن، نال تعديل 
قانون ال�شيا�شات الأمريكية يف ال�رشق الأو�شط، تاأييد 70 ع�شوا يف املجل�س مقابل 
معار�شة 26. وي�شكل اجلمهوريون الأغلبية يف جمل�س ال�شيوخ )53 من اأ�شل 100 
مقع��د(، و�شوت ثاثة منهم فقط �شد هذا التعديل.  وقد عبرّ هذا التعديل "عن �شعور 
جمل�س ال�شيوخ باأن الوليات املتحدة تواجه حاليا تهديدات من جمموعات اإرهابية 
تعمل يف �شوريا واأفغان�شتان، وباأن الن�شحاب املت�رشع للوليات املتحدة ميكن اأن 
يعر���س التقدم الذي مت اإحرازه، والأمن القوم��ي للخطر". ويقول ال�شناتور ماكونيل 
مق��دم التعديل اإن م�رشوع القانون ي�شمح لأع�شاء املجل�س بت�شجيل اآرائهم حول ما 
ينبغي على وا�شنطن فعله يف �شوريا واأفغان�شتان. واأ�شار اإىل اأن التعديل ين�س على 
اأن تنظيم��ي داع���س والقاعدة مل يهزم��ا بعد، واأنهما ما زال ي�ش��كان تهديدا خطريا 

على الوليات املتحدة وهو يتعار�س مع ت�رشيحات ترامب بهذا ال�شاأن.

وا�شنطن - اجلورنال: قالت وزارة اخلارجية الأمريكية اإن مبعوث الوليات املتحدة 
اخلا���س اإىل كوريا ال�شمالية �شيجتم��ع مع نظريه الكوري ال�شمايل، يف بيونغ يانغ. 
وياأت��ي هذا الجتماع لاإع��داد لقمة هذا ال�شهر بن الرئي���س دونالد ترامب ونظريه 
كي��م جون��غ اأون، وفق ما ن�رشته وكالة "رويرتز". وق��ال املبعوث الأمريكي �شتيفن 
بيج��ون، الأ�شبوع املا�شي، اإنه يهدف اإىل مفاو�شات على م�شتوى العمل مع نظريه 
الك��وري ال�شمايل اجلديد كيم هيوك ت�شول، لاإع��داد للقمة الثانية بن ترامب وكيم. 
وكان وزي��ر اخلارجي��ة الأمريكي، مايك بومبيو، قال يف نهاي��ة يناير املا�شي، اإنه 
�شري�ش��ل فريق��ًا للقي��ام بال�شتعدادات الازم��ة للقمة التالية ب��ن الرئي�شن، والتي 
�شُتعقد يف دولة اآ�شيوية. وبننَّ بومبيو اأن الكورين ال�شمالين وافقوا على عقد القمة 
الثاني��ة ب��ن الزعيم��ن يف نهاية فباير احل��ايل. ويف يونيو املا�ش��ي، ُعقدت قمة 
ب�شنغافورة، كانت اأول اجتماع بن رئي�س اأمريكي يف ال�شلطة وزعيم كوري �شمايل، 
واأ�شف��رت عن التزام مبهم من جانب كي��م يق�شي بالعمل على نزع الأ�شلحة النووية 
م��ن �شبه اجلزيرة الكورية، لكن��ه مل يتخذ بعُد ما تعت��به وا�شنطن خطوات ملمو�شة 

يف ذلك الجتاه.

ر الرئي���س التون�ش��ي، الباجي قاي��د ال�شب�ش��ي، متديد حالة  تون���س - اجلورن��ال: ق��ررّ
الط��وارئ يف الب��اد �شهراً؛ بدءاً من الثاثاء )5 فباي��ر(، وحتى ال�شاد�س من مار�س 
املقب��ل. جاء ذلك يف بي��ان للرئا�شة التون�شية، ن�رشته وكال��ة الأنباء الر�شمية. ويف 
اأواخ��ر الع��ام 2015، اأُعلنت حالة الط��وارئ يف الباد اإثر ح��ادث "اإرهابي"، ومنذ 
ذلك احلن مت متديدها عدة مرات. وتعي�س تون�س، منذ مايو 2011، اأعماًل اإرهابية 
ت�شاعدت منذ العام 2013، وراح �شحيتها ع�رشات الأمنين والع�شكرين وال�شياح 
الأجان��ب. وتعطي حالة الط��وارئ وزير الداخلية �شاحي��ات ا�شتثنائية ت�شمل منع 
الجتماع��ات، وحظ��ر التجوال، وتفتي�س املح��ات ليًا ونه��اراً، ومراقبة ال�شحافة 
واملن�ش��ورات والب��ث الإذاع��ي، والعرو���س ال�شينمائي��ة وامل�رشحي��ة، دون وج��وب 
احل�ش��ول عل��ى اإذن م�شبق من الق�شاء. وجدي��ر بالذكر اأن تون���س مقبلة على اإجراء 
انتخابات رئا�شية، نهاية العام اجلاري، وتعد ال�11 يف الباد، والثانية بعد الثورة 

التون�شية. 

اق��رتح ن��واب موال��ون للرئي���س امل���رشي عب��د الفت��اح ال�شي�ش��ي، م�شودة 
تعديات د�شتورية ت�شمح له بالبقاء يف ال�شلطة ملا ي�شل اإىل 12 عاما بعد 
وليته احلالية التي تنتهي عام 2022، كما تعزز هذه التعديات �شيطرته 
عل��ى الق�شاء. وقدم النواب اإىل البملان اأول اأم�س الأحد، 3 �شباط 2019، 
تل��ك التعديات التي ت�شمل متديد ف��رتة الرئا�شة اإىل �شت �شنوات من اأربعة 
يف امل��ادة 140 من الد�شتور، اإىل جانب "م��ادة انتقالية" ت�شمح لل�شي�شي 
بالبق��اء يف ال�شلط��ة حت��ى 2034، حيث تق��ول امل��ادة النتقالية "يجوز 
لرئي���س اجلمهورية احلايل عق��ب انتهاء مدته احلالية اإع��ادة تر�شحه على 
النح��و ال��وارد باملادة 140 املعدلة م��ن الد�شتور". كما متن��ح التعديات 
املقرتحة الرئي�س امل�رشي اأي�ش��ا �شلطات جديدة لتعين الق�شاة والنائب 
العام، كما ت�شتحدث غرفة برملانية اأخرى با�شم جمل�س ال�شيوخ، يعن فيه 

الرئي�س ثلث الأع�شاء البالغ عددهم 250.

م��ن جانب��ه اأكد النائب الي�ش��اري هيثم احلري��ري، ان التعديات املقرتحة 
اأفاد معار�شون ان ال�شي�شي )63  "انقاب علي الد�شتور امل�رشي"، فيما 
عام��ا( قاد الباد اإىل مزيد من ال�شتبداد بدرج��ة اأكب من الرئي�س ال�شابق 
ح�شن��ي مبارك الذي اأطاحت به انتفا�شة 2011 بعد اأن حكم الباد ثاثة 

عقود يف ظل حالة الطوارئ. 
وكان بع���س امل�رشين قد جل��اأ اإىل و�شائل التوا�ش��ل الجتماعي للتنديد 
بالتعدي��ات املقرتحة، حيث ت�شدر و�ش��م )ها�شتاغ( "ل لتعديل الد�شتور" 
عل��ى "توي��رت"، باأكرث من 26 األ��ف تغريدة، كما ن���رشت جمموعة ي�شارية 
تطل��ق على نف�شه��ا ا�شم "ال�شرتاكيون الثوريون" تغري��دة تقول"ل لتعديل 

االد�شتور، ل ل�شناعة الفرعون".
جدي��ر بالذك��ر ان اأن�ش��ار ال�شي�ش��ي ي�شكل��ون غالبية يف البمل��ان رغم اأن 
كتل��ة ي�شارية ت�ش��م 16 نائبا عقدت موؤمترا �شحفي��ا للتنديد بالتعديات 
املقرتحة وقالت اإنها تلغي املك�شب الرئي�شي الذي حققته ثورة 25 يناير/ 

كانون الثاين عام 2011 وهو مبداأ تداول ال�شلطة.

عاقاته��ا  مبراجع��ة  كراكا���س  تعه��دت 
الديبلوما�شي��ة م��ع 14 دول��ة اأوروبي��ة اعرتفت 
بالزعيم املعار�س خوان غوايدو رئي�شًا انتقاليًا 
نيكول���س  الرئي���س  رف���س  بعدم��ا  لفنزوي��ا، 
م��ادورو الدع��وة اإىل انتخاب��ات رئا�شي��ة �شمن 

مهلة حدرّدتها له.
واأعلن��ت احلكوم��ة الفنزويلي��ة اأنه��ا »تع��برّ عن 
ت��ه  اأق�ش��ى درج��ات الرف���س للق��رار ال��ذي تبنرّ
ر�شمي��ًا  في��ه  وتخ�ش��ع  اأوروبي��ة،  حكوم��ات 
اإىل  الرامي��ة  الأمريكي��ة  الإدارة  ل�شرتاتيجي��ة 
اإطاح��ة احلكوم��ة ال�رشعي��ة للرئي���س نيكول�س 

مادورو«.
وَوَرَد يف بيان اأ�شدرته اخلارجية الفنزويلية اأن 
كراكا�س »�شتعيد يف �شكل كامل تقومي العاقات 
الثنائية مع هذه احلكومات، بدءاً من هذه اللحظة 
واإىل اأن تع��دل ع��ن تاأيي��د اخلط��ط النقابي��ة«. 
جاء ذل��ك بعدما اعرتف��ت 14 دول��ة اأع�شاء يف 
الحت��اد الأوروبي بغوايدو رئي�ش��ًا انتقاليًا، هي 
اإ�شبانيا وفرن�ش��ا وبريطانيا والدمنارك وهولندا 
وليتوانيا ولتفي��ا واإ�شتونيا والبتغال والنم�شا 
وت�شيخي��ا وال�شوي��د وفنلن��دا ولوك�شمب��ورغ، اإثر 
انق�ش��اء مهل��ة الأي��ام الثماني��ة الت��ي حدرّدتها 

ملادورو للدعوة اإىل انتخابات رئا�شية.
اأم��ا بلجي��كا فاأعلن��ت »دع��م خ��وان غوايدو يف 
مهمته لتنظيم انتخابات جديدة حرة و�شفافة«، 
فيم��ا ف�ش��ل الحت��اد الأوروب��ي يف تبنرّي موقف 
د يع��رتف بغواي��دو، نتيجة رف���س اإيطاليا  موحرّ
يف  م�ش��رتك  بي��ان  م���رشوع  عل��ى  امل�شادق��ة 

ه��ذا ال�شدد، خ��ال اجتماع غري ر�شم��ي لوزراء 
اخلمي���س  بوخار�ش��ت  يف  الحت��اد  خارجي��ة 
املا�شي. وعلرّق وزي��ر اأوروبي على الأمر، قائًا: 

»مل تعد لدينا �شيا�شة خارجية م�شرتكة«.
واإىل جان��ب الولي��ات املتحدة وكن��دا، اعرتفت 
بغواي��دو 12 دول��ة يف اأم��ريكا الاتينية تنتمي 
اإىل »جمموعة ليما«، بينها كولومبيا والبازيل. 
واأعل��ن رئي���س ال��وزراء الكندي جا�ش��ن ترودو 
م�شاع��دة قيمته��ا 53 ملي��ون دولر كندي )35 

مليون يورو( لل�شعب الفنزويلي.
لك��ن رو�شيا احلليف��ة ملادورو ن��ددت باملواقف 
الكرمل��ن  با�ش��م  الناط��ق  ق��ال  اإذ  الأوروبي��ة، 
دمي��رتي بي�شك��وف: »نعت��ب اأن فر���س نوع من 
اإ�شف��اء �رشعي��ة عل��ى  اأو حم��اولت  الق��رارات 
حماولة اغت�ش��اب ال�شلطة، مبثابة تدخل مبا�رش 

وغري مبا�رش يف ال�شوؤون الداخلية لفنزويا«.
اأنطوني��و  املتح��دة  ل��اأمم  الع��ام  الأم��ن  اأم��ا 
غوتريي���س فاأعلن اأن املنظم��ة الدولية لن تن�شمرّ 
اإىل اأي جمموع��ة دول ت�شع��ى اإىل ت�شوي��ة الأزمة 
يف فنزويا، مبراً الأمر ب� »احلفاظ على �شدقية 
عر�شنا امل�شاعدة يف اإيجاد حلرّ �شيا�شي«. وكان 
ه  مادورو رف�س الإنذار الأوروبي، واأعلن اأنه وجرّ
ر�شال��ة اإىل الباب��ا فرن�شي���س، طالب��ًا »م�شاعدته 
يف عملي��ة لت�شهيل احلوار وتعزي��زه، وباأن يبذل 
اأق�ش��ى جه��وده وي�شاعدنا على طري��ق احلوار«، 

وزاد: »اآمل بتلقي ردرّ اإيجابي«.
يف املقابل، تعهد غوايدو »ببذل كل ما هو ممكن 
كي نح�شل على دع��م احلكومة الإيطالية، املهم 
ت  ج��داً بالن�شبة اإلينا، اإىل جانب الدعم الذي عبرّ

عنه بقية )دول( الحتاد الأوروبي«.

البابا يقيم مراسم قداس "تاريخي" الول مرة في منطقة الخليج

14 دولة أوروبية تعترف بغوايدو وفنزويال تراجع عالقاتها معها

نواب مصريون يقترحون تعديالت تتيح للسيسي البقاء في الحكم حتى 2034

كاركاس - الجورنال

القاهرة - الجورنال

ال��ذي  التاريخ��ي،  القدا���س  مرا�ش��م  داأت 
يرتاأ�ش��ه بابا الكني�ش��ة الكاثوليكية، البابا 
الريا�شي��ة  زاي��د  مدين��ة  يف  فرن�شي���س، 
و�ش��ط  اأبوظب��ي،  الإماراتي��ة  بالعا�شم��ة 
م��ن  القادم��ن  املوؤمن��ن  اآلف  ح�ش��ور 
خمتلف مناطق دولة الإمارات ومن خارج 

الباد.
وكانت ال�شاع��ات الأوىل من ليلة الثاثاء، 
�شه��دت توافد اآلف املوؤمن��ن قادمن من 
خمتل��ف مناطق الإمارات وم��ن خارجها، 
لي�شه��دوا  الريا�شي��ة،  زاي��د  مدين��ة  اإىل 
احلدث التاريخي الآخ��ر املتمثل بالقدا�س 

الباباوي.
وو�شل الباب��ا فرن�شي�س عل��ى من �شيارة 
مك�شوف��ة و�ش��ط ترحيب حاف��ل من جموع 
املوؤمن��ن، الذي��ن غ�شت به��م مدينة زايد، 
الت��ي اكت�ش��ت بو�ش��اح املحب��ة وال�ش��ام 

ا�شتعدادا للقدا�س.
وياأت��ي القدا���س بع��د �شاعات عل��ى توقيع 
بابا الكني�ش��ة الكاثوليكي��ة و�شيخ الأزهر، 
وثيق��ة تاريخي��ة ته��دف اإىل تعزي��ز قي��م 
وال�ش��ام  امل�ش��رتك  والعي���س  الت�شام��ح 

العاملي.
وكان الع��امل �شه��د، م�شاء الثن��ن، توقيع 
القطبن الدينين وثيقة الأخوة الإن�شانية، 
يف ���رشح زاي��د املوؤ�ش�س، بح�ش��ور نائب 
جمل���س  رئي���س  الإم��ارات  دول��ة  رئي���س 
ال��وزراء حاكم دبي حممد ب��ن را�شد، وويل 
عهد اأبوظب��ي نائب القائ��د الأعلى للقوات 

امل�شلحة، حممد بن زايد.
ويتوق��ع اأن ي�ش��ارك اأك��رث م��ن 135 األ��ف 
الع��امل يف  اأنح��اء  �شخ���س م��ن خمتل��ف 
القدا���س الباب��وي، الذي ميث��ل اأكب جتمع 
يف دولة الإم��ارات، وفق ما تقول م�شادر 

مطلعة على عملية التنظيم.
ملدين��ة  الرئي�شي��ة  املن�ش��ات  وحتت�ش��ن 
زاي��د الريا�شية اأكرث م��ن 60 األف �شخ�س، 
واملناط��ق املج��اورة اأك��رث م��ن 85 األ��ف 
�شخ�س، اإ�شافة اإىل وجود خطط ل�شتيعاب 

كل احل�شور يف حال زيادة العدد.
وكان ع�ش��و جلنة تنظي��م القدا�س، خلفان 
حمم��د املزروعي، قد ق��ال يف ت�رشيحات 
�شابقة، اإن "اللجنة العليا اأنهت ا�شتعداداتها 
اخلا�شة با�شتقبال قدا�شة البابا فرن�شي�شو 

امل�شارك��ن يف القدا�س البابوي وفق اأعلى 
املعايري العاملية من حيث �شهولة احلركة 

وجميع اخلدمات اللوجي�شتية".
كامل��ة  خطط��ا  "هن��اك  اأن  واأ�ش��اف 
لإن�شيابي��ة حرك��ة الوف��ود القادم��ة م��ن 
داخ��ل الدولة وم��ن خارجه��ا، اإ�شافة اإىل 
باأ�شح��اب  املراف��ق اخلا�ش��ة  توف��ري كل 
الهم��م وكب��ار ال�ش��ن". من جانبه��ا، قالت 
مدي��ر ق�ش��م الفعالي��ات يف وزارة �ش��وؤون 
الرئا�ش��ة، عائ�شة البكو���س، اإنه "مت تركيب 

�شا�ش��ات عر�س عماق��ة يف جميع اأرجاء 
اله��ام،  احل��دث  ه��ذا  مل�شاه��دة  ال�شت��اد 
اإ�شاف��ة اإىل تنظيم اأج��واء احتفالية تزامنا 
م��ع القدا���س التاريخ��ي واإتاح��ة الفر�شة 
مل�شاركة اجلميع من جميع اإمارات الدولة 
ي�ش��ارك  اأن  املتوق��ع  وم��ن  وخارجه��ا". 
الآلف م��ن جميع جالي��ات العامل املقيمة 
يف الإم��ارات بالقدا�س، مم��ا يعك�س اأجواء 
املحب��ة والتاآخي الإن�ش��اين وي�شكل ر�شالة 
قوي��ة م��ن اأر���س الأخ��وة الإن�شاني��ة عب 

رم��ز ال�ش��ام اإىل الع��امل اأجم��ع، و�رشورة 
التكاتف مبحبة، والتع��اون بقلوب مفعمة 

بامل�شاعر النبيلة.
ي�ش��ار اإىل اأن مدينة زاي��د الريا�شية اإحدى 
مع��امل النه�شة احل�شاري��ة العمرانية التي 
اأر�ش��ى قواعده��ا موؤ�ش�س دول��ة المارات، 
ال�شي��خ زاي��د، لت�شب��ح معلم��ا ب��ارزا مب��ا 
حتتوي��ه م��ن من�ش��اآت ومراف��ق ت�شت�شيف 
خمتل��ف الأن�شط��ة الجتماعي��ة والأحداث 

الريا�شية العاملية.

ابوظبي - الجورنال

إلى جانب الواليات 
المتحدة وكندا، 

اعترفت بغوايدو 
12 دولة في أميركا 

الالتينية تنتمي إلى 
»مجموعة ليما«، بينها 

كولومبيا والبرازيل. 
وأعلن رئيس الوزراء 

الكندي جاستن ترودو 
مساعدة قيمتها 53 

مليون دوالر كندي )35 
مليون يورو( للشعب 

الفنزويلي.

مصر.. اإلعدام لـ 8 متهمين في "محاولة اغتيال السيسي"طهران ترد على ترامب بشأن مراقبة ايران من العراق

قال املتح��دث با�شم اخلارجية الإيراني��ة بهرام قا�شمي، 
اإنه على اأوروبا تنفيذ التزاماتها ل�شمان ا�شتمرار التفاق 
الن��ووي بعد ان�شح��اب الوليات املتح��دة الأمريكية منه. 
وتاب��ع قا�شم��ي، يف مقابل��ة �شحفي��ة م��ع وكال��ة اأنباء 
فار���س، الي��وم الثنن 4 فباي��ر/ �شباط: "يج��ب الطلب 
من اأوروب��ا حتى تنفذ التزاماتها حي��ال التفاق النووي 

ب�رشع��ة". واأ�شاف: "كن��ا نوؤمن باأن اأوروب��ا قادرة على 
تد�ش��ن الآلية املالية بعيدا ع��ن ال�شغوط اخلارجية ويف 
مهل��ة زمني��ة ق�شرية، ومل يك��ن من املفرو���س اأن يكون 
هن��اك اأي �شلة ب��ن الآلي��ة املالية وامللف��ات الأخرى". 
واأع��رب قا�شم��ي عن ا�شتي��اء اإيران لتاأخ��ر اأوروبا لتنفيذ 
الآلي��ة املالية الأوروبية، بالقول: "ه��ذه الآلية تعد جزءا 
م��ن التزام��ات اأوروب��ا ل�شتم��رار التف��اق الن��ووي واإذا 
كان و�ش��ع ال���رشوط م�شموح��ا، اإيران فق��ط ميكنها فعل 

ذل��ك وطرح �رشوطه��ا". وقال املتح��دث با�شم اخلارجية 
الإيراني��ة: "اإذا مل تنف��ذ اأوروب��ا التزاماتها �شمن التفاق 
الن��ووي، ف��اإن الأو�شاع �ش��وف تتغري وال�شلط��ات العليا 
يف الدول��ة �ش��وف تتخ��ذ الق��رار ح��ول ذل��ك". وردا عل��ى 
ت�رشيح��ات ترام��ب الأخرية حول اأ�شب��اب بقاء الوليات 
املتح��دة يف العراق قال قا�شمي: "ل ميكن اأن ناأخذ كام 
ترامب على حممل اجلد، وما كان من املفرو�س اأن يذهب 

الأمريكين اإىل العراق".

ق�ش��ت حمكم��ة م�رشي��ة باإحال��ة اأوراق 8 متهم��ن 
م��ن اأ�ش��ل 292 متهًم��ا يف ق�شية حماول��ة اغتيال 
الرئي���س امل���رشي عبدالفتاح ال�شي�ش��ي للمفتي لأخذ 
ال��راأي ال�رشع��ي باإعدامه��م، فيم��ا ح��ددت املحكمة 
جل�ش��ة 6 اذار املقبل للنطق باحلك��م. وكانت النيابة 
الع�شكري��ة يف م���رش ق��د اأحال��ت 292 متهم��ا اإىل 

خاي��ا  بتكوي��ن  لتهامه��م  الع�شكري��ة  املحاكم��ة 
اإرهابي��ة وتورطه��م يف عمليات اإرهابي��ة، من بينها 
حماولت��ان لغتي��ال ال�شي�ش��ي. وك�شف��ت التحقيقات 
عملي��ة   17 م��ن  اأك��رث  ارتكب��وا  املتهم��ن  اأن  ع��ن 
اإرهابية وحماول��ة اغتيال ور�ش��د، وحاولوا اغتيال 
الرئي���س عبدالفتاح ال�شي�شي اأثناء تاأديته العمرة كما 
ا�شرتوا مواد متفج��رة وو�شعوها بالطابق 34 باأحد 
الفنادق، ظن��ا منهم اأن ال�شي�شي �شيقيم فيه. واعرتف 

املته��م اأحمد بيومي قائد اخللي��ة اأن زوجته عر�شت 
ارتداء حزام نا�شف لتفجري نف�شها خال اأداء ال�شي�شي 
للعمرة حتى ت�شغل القوات، يف الوقت الذي يقوم فيه 
اأع�ش��اء باقي اخللي��ة با�شته��داف ال�شي�ش��ي. واأكدت 
التحقيق��ات ارت��كاب املتهمن جرائم قت��ل 3 ق�شاة 
بالعري���س يف النتخابات البملانية، اأثناء وجودهم 
يف فن��دق �شوي���س اإن بالعري�س، وا�شته��داف الكتيبة 

101 ب�شمال �شيناء عن طريق قذائف الهاون.
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