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تحديد زمان ومكان انعقاد قمة ترامب مع 
كيم 

ماكرون يحدد تاريخ اليوم الوطني إلحياء 
ذكرى إبادة األرمن

االمارات تعتقل مواطنا بريطانيا يرتدي قميص قطر

وا�شنطن - اجلورنال: اأعلن الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب، اأنه يعتزم لقاء الزعيم 
الكوري ال�شمايل كيم جونغ اأون، يف فيتنام يومي 27 و28 فرباير اجلاري.

وق��ال ترامب يف كلمته اأمام اأع�ش��اء الكونغر�س: "يف اإط��ار دبلوما�شّيتنا اجلريئة، 
نوا�ش��ل جهودن��ا التاريخية من اأجل ال�ش��ام يف �شبه اجلزيرة الكوري��ة". واأ�شاف: 
"رهائنن��ا ع��ادوا اإىل منازله��م وتوقفت التجارب النووي��ة، ومل يكن هناك اإطاق 
لل�شواري��خ لأكرث م��ن 15 �شهرا". واأكد ترامب اأنه لول جميئ��ه لل�شلطة يف الوليات 
املتح��دة لوقع��ت احلرب مع كوري��ا ال�شمالية، مثني��ا على عاقته بنظ��ره الكوري 
ال�شم��ايل كي��م ج��وجن اأون وم�ش��را اإىل اأن��ه �شيلتقيه يف ال���27 وال�28 م��ن فرباير 
اجل��اري يف فيتنام. وكان الرئي�س الأمريكي دونال��د ترامب قد التقى يف ال�18 من 
يناي��ر املا�ش��ي يف وا�شنطن بنائب رئي���س اللجنة املركزية حل��زب العمال الكوري 
ال�شمايل كيم يونغ ت�شول. ومت الإعان عن قمة ثانية بني الوليات املتحدة وكوريا 
ال�شمالي��ة دون حتدي��د مكانها وزمانها. ومت عقد اأول قمة ب��ني الزعيمني الأمريكي 

والكوري ال�شمايل يف �شنغافورة يف 12 يونيو املا�شي.

باري���س - اجلورنال: اأعلن الرئي�س الفرن�شي اإميانويل ماكرون ليل عن قراره حتديد 
تاري��خ ال�24 م��ن ني�شان/اأبريل يوما وطنيا يحتفل ب��ه �شنويا لإحياء ذكرى اإبادة 

الأرمن.
وبح�ش��ب �شحيف��ة لوفيغارو اأك��د ماكرون خ��ال كلم��ة األقاها مبنا�شب��ة ح�شوره 
للع�ش��اء ال�شن��وي ملجل�س تن�شي��ق املنظمات الأرمني��ة يف فرن�شا، عل��ى نيته الوفاء 

بوعده النتخابي وتخ�شي�س يوم وطني لذكرى اإبادة الأرمن.
هذا وقد انتظر الأرمن يف فرن�شا هذا القرار بفارغ ال�شرب خا�شة بعد اعرتاف فرن�شا 
ع��ام 2001 ر�شميا بالإب��ادة اجلماعية "التي تعر�س لها الأرم��ن على يد ال�شلطنة 

العثمانية".
وتع��رتف تركي��ا يف يومن��ا ه��ذا بقيام الق��وات العثماني��ة بقتل اأرمن اإب��ان احلرب 

العاملية الأوىل لكنها ترف�س جملة وتف�شيا ت�شنيف قتل الأرمن ب�"الإبادة".
وت�شف اأرمينيا وعدد من املوؤرخني الغربيني والربملانات الأجنبية، عمليات القتل 
اجلماعي لاأرمن قبل نحو قرن من الزمان باأنها "اإبادة جماعية"، غر اأن الوليات 

املتحدة الأمركية وغرها من حلفاء تركيا ميتنعون عن ا�شتخدام هذا الو�شف.

لن��دن - اجلورن��ال: قام��ت ال�شلط��ات الأمني��ة الإماراتي��ة بتوقيف مواط��ن يحمل 
اجلن�شي��ة الربيطانية، وذل��ك ب�شبب ارتدائه قمي�س منتخب قط��ر يف دولة الإمارات 
العربي��ة املتح��دة. ون�رشت �شحيف��ة " الغاردي��ان" الربطانية تقري��را عن املواطن 

الربيطاين املعتقل، وهو يبلغ 26 عاما ومن مدينة ولفرهامتون الربيطانية.
وبح�ش��ب امل�ش��ادر، فاإن املواط��ن الربيطاين كان يجه��ل القوان��ني الداخلية لدولة 
الإم��ارات خ�شو�ش��ا م��ا يتعلق بدولة قطر، حي��ث مينع القان��ون الإماراتي "اإظهار 
التعاطف" مع دولة قطر ب�شبب العاقات الدبلوما�شية املتاأزمة بني الدول اخلليجية 

مع قطر، بالإ�شافة اإىل �شيا�شة املقاطعة التي تنتهجها الدول اخلليجية.
و���رشح �شدي��ق ال�شاب املوق��وف لل�شحيفة باأن �شديق��ه مت اتهامه يف وقت لحق 

برتويج ادعاءات كاذبة عن امل�شوؤولني والزعم باأنه تعر�س لعتداء.
وعلق��ت وزارة اخلارجية الربيطانية على اخلرب، وقالت اإنها حتاول تقدمي امل�شاعدة 

للمواطن الربيطاين، واأنها تتوا�شل مع ال�شلطات الإماراتية ب�شاأن هذا املو�شوع.

اأعلن��ت ولي��ة اإ�شطنب��ول، الإيق��اف املوؤق��ت عن العم��ل بحق 8 م��ن اأفراد 
ال�رشطة مبطار "اأتاتورك" الدويل، يف اإطار التحقيقات اجلارية بخ�شو�س 

اإر�شال �شاب م�رشي حمكوم بالإعدام  اإىل باده.
ج��اء ذل��ك يف بيان لولية اإ�شطنبول، اأ�شارت في��ه اإىل ت�شكيل جلنة يراأ�شها 
نائ��ب الوايل، للتحقيق يف عملي��ة اإر�شال "حممد عب��د احلفيظ ح�شني" اإىل 
م�رش. واأو�شح البيان اأن الولية قررت "اإيقاف 8 من اأفراد ال�رشطة موؤقتًا 
ع��ن مهامهم يف ق�شم التدقيق باجل��وازات يف مطار اأتاتورك الدويل، وذلك 

ل�شامة التحقيق يف م�شاألة اإر�شال ال�شاب امل�رشي اإىل باده".
يذك��ر اأن عب��د احلفيظ حك��م علي��ه "غيابيًا" بالإع��دام يف ق�شي��ة اغتيال 

النائب العام امل�رشي ه�شام بركات.
ويف وقت �شابق ن�رشت �شعبة اجلوازات والأجانب يف مطار اأتاتورك الدويل 
التابعه ملديرية اأمن اإ�شطنبول بيانًا ت�شمن ما حدث مع ال�شاب امل�رشي.

فف��ي تاري��خ 1 يناي��ر 2019 اأقلع��ت طائ��رة متجه��ة اإىل القاه��رة ع��رب 
اإ�شطنب��ول قادم��ة من مقدي�ش��و على متنه��ا ال�شخ�س املعن��ي الذي يحمل 
الهوي��ة امل�رشية، ويف ال�شاع��ه 07:19 بتاري��خ )2019/1/17( و�شل 

ال�شخ�س املعني اإىل نقطة اجلوازات واأراد دخول الأرا�شي الرتكية.
وبع��د التدقيق تبني اأنه ل يحمل ال�رشوط املعتمدة يف احل�شول على الفيزا 
الت��ي تخوله دخول تركيا، فاأحيل اإىل مركز تدقي��ق اجلوازات، وبعد اإجراء 
التحقيق��ات تب��ني اأنه "يخالف �رشوط الفيزا ن��وع B1"، بعدها �شدر قرار 
باعتب��اره "م�شافراً غر ممكن اأن يدخل تركي��ا"، ومتت الإجراءات الازمة 
لإعادت��ه اإىل مقدي�شو. وعقب حمادث��ة ال�شخ�س املعني مع من�شوبي الأمن 
ق��ال اإنه ل يريد الذهاب اإىل مقدي�شو ب��ل يريد املتابعة اإىل النقطة التالية، 
الت��ي كانت ح�شب تذكرة �شفره القاهرة، علم��ًا اأنه تاأخر عن موعد الطائرة 
املتجهة اإىل القاهرة يف تاريخ 2019/1/17 يف ال�شاعة 07:25؛ ب�شبب 
حماولت��ه الدخ��ول اإىل تركي��ا ب�شكل غر قان��وين، فتم تعدي��ل التذكرة اإىل 

ال�شاعه 19:10 من نف�س اليوم.

اأعل��ن البنتاغ��ون اأن "داع���س" ل ي��زال 
ي�شيطر على منطقة م�شاحتها ل تتجاوز 
20 مي��ا مربع��ا يف �شوريا، معتربا اأن 
ان�شح��اب الق��وات الأمريكية م��ن هناك 
�شيج��ري بع��د اأن يخ���رش التنظي��م ه��ذه 

الأرا�شي كاما.
وقال رئي�س القيادة املركزية يف القوات 
امل�شلح��ة الأمريكي��ة، اجل��رال جوزيف 
فوتي��ل، يف كلمة األقاها الي��وم الثاثاء 
خال جل�شة ا�شتماع يف جمل�س ال�شيوخ: 
"تقل�ش��ت م�شاح��ة املناط��ق التي كان 
ي�شيط��ر عليه��ا داع�س م��ن 34 األف ميل 
مرب��ع )نح��و 88 األ��ف كيلوم��رت مربع( 
اإىل اأق��ل من 20 ميا مربعا )حوايل 52 

كيلومرتا مربعا(".
واأ�ش��ار فوتي��ل اإىل اأن "داع���س" ل يزال 
لديه زعماء ومقاتل��ون وموارد، ويقاتل 
يف �شفوفه حاليا ب�شوريا نحو 1.5 األف 
م�شل��ح، فيما ح��ث يف ه��ذا ال�شياق على 
���رشورة ت�شدي��د ال�شغ��ط عل��ى التنظيم 
امل�شنف اإرهابي��ا على امل�شتوى الدويل 

ملنع اأن يرفع راأ�شه مرة اأخرى.
وق��ال اجلرال الأمريكي: "علينا ال�شغط 
عل��ى ه��ذه ال�شبك��ة... و�شتك��ون لديه��م 
اإمكانية للتوحد يف حال مل نفعل ذلك".

ويف رده عل��ى �ش��وؤال ح��ول م��ا اإذا كان 
يعت��رب اأن مهمة دح��ر "داع���س" نهائيا 
�شتنجز قبل ان�شح��اب القوات الأمريكية 

م��ن �شوري��ا، قال فوتي��ل: "اإنن��ي اأعتقد 
ذلك".  

 19 يف  املتح��دة،  الولي��ات  واأعلن��ت 
دي�شم��رب املا�شي، ب��دء ان�شحاب قواتها 
م��ن �شوريا بقرار من الرئي�س الأمريكي، 
دونال��د ترام��ب، بعد م��ا و�شف��ه بدحر 

تنظيم "داع�س" يف الأرا�شي ال�شورية.
ولقيت هذه اخلطوة انتقادات �شديدة من 
دوائر وا�شعة من ال�شيا�شيني الأمريكيني 
يف  وا�شنط��ن  حلف��اء  اإىل  بالإ�شاف��ة 
ال�شاحت��ني ال�شوري��ة والدولية، وخا�شة 
"قوات �شوريا الدميقراطية" واإ�رشائيل.

وتق��ود الولي��ات املتح��دة يف �شوري��ا 
من��ذ �شيف عام 2014  قوات التحالف 
ل�"داع���س" وال��ذي  ال��دويل املناه���س 
يدخل �شمن ت�شكيلته اأكرث من 60 دولة، 
دون اأي دع��وة اأو موافق��ة م��ن دم�ش��ق، 
الت��ي تته��م اجلي�س الأمريك��ي وحلفاءه 
بانتهاك �شيادة الدولة وارتكاب جمازر 

متكررة بحق ال�شوريني.
ون�رش البنتاغون يف الأرا�شي ال�شورية، 
ح�شبما اأعلنت وا�شنط��ن �شابقا، 2200 
ع�شك��ري، بذريع��ة دعم جه��ود مكافحة 
املحلي��ة  الق��وات  وتدري��ب  "داع���س" 
و�شم��ان الأم��ن يف الأرا�ش��ي املحررة 
اإن  اأنق��رة  التنظي��م، بينم��ا تق��ول  م��ن 
القوات الأمريكية تتوزع يف �شوريا على 
18 قاع��دة ع�شكرية، فيما اأعلن ترامب 
موؤخ��را اأن هذا العدد يبلغ حاليا 2000 

عن�رش.

ترامب يدعو الكونغرس الى تمويل الحكومة النهاء ازمة الحدود مع المكسيك

البنتاغون: مناطق سيطرة "داعش" بسوريا تقلصت لـ20 ميال وسيخسرها قبل انسحابنا

تركيا توقف 8 عناصر أمن للتحقيق بتسفير مصري محكوم باإلعدام

واشنطن - الجورنال

انقرة - الجورنال

دع��ا الرئي�س الأمريك��ي دونالد ترامب 
قان��ون  م���رشوع  لإق��رار  الكونغر���س 
متوي��ل احلكومة، وتخ�شي���س الأموال 
الازم��ة لبن��اء اجل��دار م��ع املك�شي��ك 
خ��ال الأيام ال���10 املتبقي��ة لتخاذ 

القرار.
وق��ال ترامب يف كلمت��ه ال�شنوية اأمام 
اأع�ش��اء الكونغر�س: "عل��ى الكونغر�س 
اتخ��اذ ق��رار ب�ش��اأن متوي��ل احلكوم��ة 
يحم��ي الب��اد وي�شم��ن اأم��ن حدودنا 
اجلنوبي��ة   "، م�ش��را اإىل اأن "هناك 10 

اأيام فقط حلل هذه امل�شكلة".
ولف��ت ترامب اإىل اأن الإغاق احلكومي 
ق��د يعاد يف ح��ال مل يق��رر الكونغر�س 

تخ�شي�س اأموال اجلدار.
وج��دد التاأكيد عل��ى اأن��ه �شيعمل على 
بن��اء ج��دار ع��ازل عل��ى احل��دود م��ع 
املك�شي��ك، واأن اجل��دار ال��ذي �شيبني��ه 
�شيكون من الفولذ ويعتمد على اأنظمة 

ذكية.
واأ�ش��ار اإىل اأن��ه يرح��ب باملهاجري��ن 
املتح��دة  الولي��ات  اإىل  القادم��ني 
القانوني��ة"،  "بالط��رق  الأمريكي��ة 
جندي��ا   3750 بن���رش  اأم��ر  واأن��ه 
م�شي��دا  احل��دود،  حلماي��ة  اإ�شافي��ا 
ب��دور املهاجري��ن ال�رشعي��ني يف بناء 

الوليات املتحدة.
الدميقراطي��ني  ترام��ب  ودع��ا 
وق��ال:  الحت��اد،  اإىل  واجلمهوري��ني 
"يجب اأن يكون اجلانبان قادرين على 
الحتاد، من اأجل اإع��ادة تاأهيل بنيتنا 

العظيمة املتهاوية".
م��ع  للعم��ل  م�شتع��د  اأن��ه  واأ�ش��اف 
الكونغر�س ل�شمان تدفق ال�شتثمارات 

اجلديدة على البني��ة التحتية، واأن هذا 
الأمر "�رشورة".

فيما اعترب ترامب، اأن "احلروب الغبية" 
و"التحقيق��ات احلزبي��ة ال�شخيفة"، قد 
تعي��ق ح��دوث معج��زة اقت�شادي��ة يف 

الوليات املتحدة.
املعج��زة  "حتقي��ق  واأ�ش��اف: 
املتح��دة  الولي��ات  يف  القت�شادي��ة 
م�شتم��ر، وال�شيء الوحيد الذي ميكن اأن 
يوقفها، هو احل��روب الغبية وال�شيا�شة 

اأو التحقيقات احلزبية ال�شخيفة".
وتابع: "اإذا كان يجب اأن ي�شود ال�شام 
اأن  الب��اد، ف��ا ميك��ن  والقان��ون يف 
تك��ون هناك حرب اأو حتقيقات. الأمور 
بكل ب�شاطة، ل تعمل بهذا ال�شكل. يجب 
علين��ا توحيد اجله��ود يف الداخل، لكي 
نتمكن من النت�شار على خ�شومنا يف 

اخلارج".
وت�شهد الوليات املتح��دة منذ 2017 
بالتدخ��ل  ي�شم��ى  م��ا  يف  حتقيق��ات 

الرئا�شي��ة  النتخاب��ات  يف  الرو�ش��ي 
مو�شك��و  وتفوي��ز   ،2016 الأمريكي��ة 
ترام��ب على هي��اري كلينت��ون، فيما 
اأن  وتف�شي��ا  جمل��ة  رو�شي��ا  تنف��ي 
يكون له��ا اأي �شلة يف ما خل�شت اإليه 

انتخابات الأمريكيني.
بينم��ا عّد ترامب اأن جي�س باده "حرر 
الت��ي كان��ت  عملي��ا كاف��ة الأرا�ش��ي 
خا�شعة ل�شيطرة "داع�س" يف �شوريا"، 
موؤكدا �رشورة �شحب القوات الأمريكية 

من هناك.
تولي��ت  "عندم��ا  كلمت��ه:  يف  وق��ال 
من�شب��ي، كان "داع���س" ي�شيط��ر على 
اأك��رث م��ن األفي مي��ل مرب��ع يف العراق 
و�شوريا. الآن حررنا كل هذه الأرا�شي 
تقريب��ا من اأولئ��ك القتل��ة املتعط�شني 

للدماء".
واأ�ش��اف: "وعندما نعم��ل مع حلفائنا 
عل��ى ت�شفية فل��ول "داع�س"، يكون قد 
ح��ان الوقت لدع��وة جنودن��ا البوا�شل 

للعودة اإىل الوطن".
اأعل��ن يف دي�شم��رب  ق��د  وكان ترام��ب 
الق��وات  �شح��ب  ق��رر  اأن��ه  املا�ش��ي 
الأمريكية ب�شكل كامل من �شوريا، لكن 
هذه العملية مل تبداأ بعد ح�شب مراقبني، 
يف ح��ني ي�رش الكث��رون يف وا�شنطن 
عل��ى عدم ال�شتعج��ال يف اخلروج من 
�شوري��ا والتاأكد من اأن "داع�س" مل يعد 

ميثل خطرا على امل�شالح الأمريكية.
وب�شان ال�شني اأعلن الرئي�س الأمريكي 
اأن التف��اق التج��اري مع ال�شني يجب 
اأن يت�شمن "تغيرات هيكلية حقيقية" 
يف التج��ارة ب��ني البلدي��ن، داعي��ا اإىل 
اتفاقي��ة جتارية جديدة حتد من العجز 
التج��اري الأمريك��ي. وق��ال: "اأح��رتم 
ب�ش��دة الرئي�س ال�شيني �شي جني بينغ، 
والآن نح��ن نعم��ل عل��ى عق��د �شفق��ة 
جتارية جديدة مع ال�شني، ولكن يجب 
اأن تت�شم��ن تغيرات هيكلي��ة حقيقية 
تنه��ي التج��ارة غ��ر العادل��ة، وحت��د 
م��ن العجز التج��اري املزم��ن وحتمي 
الوظائ��ف الأمريكية"   . ووفق��ا له، فاإن 
الولي��ات املتحدة تو�ش��ح لل�شني اأنه 
بع��د �شنوات عديدة من "الهجمات على 
�شناعتنا" و "�رشقة ملكيتنا الفكرية"، 

يجب اأن يتوقف هذا.

واشنطن - الجورنال

في رده على سؤال 
حول ما إذا كان 

يعتبر أن مهمة 
دحر "داعش" 

نهائيا ستنجز 
قبل انسحاب 

القوات األمريكية 
من سوريا، قال 

فوتيل: "إنني 
أعتقد ذلك".  

الحكومة اللبنانية: ملتزمون بمبدأ النأي بالنفس عن صراعات المنطقةوزراء بريطانيون يجرون محادثات سرية لتأجيل "بريكست" 8 أسابيع

اأجرى وزراء يف احلكومة الربيطانية حمادثات �رشية ب�شاأن 
خطط لتاأجيل الن�شحاب من الحتاد الأوروبي ملدة ثمانية 
اأ�شابي��ع. وبح�شب �شحيفة "تلغ��راف" الربيطانية، �شيوؤجل 
ه��ذا التاأخ��ر موع��د الن�شح��اب اإىل 24 اأي��ار/ مايو، ويف 
الوق��ت الراهن، فاإن املوعد املق��رر لن�شحاب بريطانيا من 
الحت��اد الأوروبي هو 29 اآذار/ مار���س. ووفقا لل�شحيفة، 

فاإن من بني اأولئك الذي��ن اقرتحوا تاأجيل خروج بريطانيا 
من الحتاد الأوروبي، وزير التجارة الدولية، وليام فوك�س، 
وزير اخلارجي��ة الربيطاين، جرميي هانت، ووزير املالية، 
فيليب هاموند. هذا واأعلنت املفو�شية الأوروبية، اأن رئي�شة 
ال��وزراء الربيطاني��ة تري��زا م��اي �شتلتق��ي ي��وم اخلمي�س 
املقب��ل، م��ع رئي���س املفو�شية ج��ان كلود يونك��ر، لعر�س 
مقرتحاته��ا بتعديل اتفاقية اخلروج من الحتاد الأوروبي. 
يذك��ر اأن اململكة املتحدة قد اتخذت قرارا مبغادرة الحتاد 

الأوروبي ح�شب ا�شتفت��اء قامت به يف 23 حزيران/يونيو 
2016، وب��داأت بعده ر�شميا مفاو�شات خروج الباد من 
الحت��اد الأوروب��ي ع��رب تفعليها للم��ادة 50 م��ن اتفاقية 
ل�شبون��ة والتي تنظم اإجراءات اخلروج. كما يذكر اأن جمل�س 
العم��وم الربيط��اين �شوت الثاثاء املا�ش��ي بالرف�س على 
اخلط��ة الت��ي اتفقت عليها رئي�ش��ة الوزراء تري��زا ماي مع 
الحت��اد الأوروبي، باأغلبية بلغت 432 نائبا، مقابل 202 

وافقوا على اخلطة.

اأك��دت احلكوم��ة اللبناني��ة اجلديدة مت�شكه��ا باتباع 
�شيا�ش��ة الن��اأي بالنف�س ع��ن ال�رشاع��ات الإقليمية، 

التي من بينها الأزمة ال�شورية.
وق��ال وزي��ر الإع��ام اللبن��اين جم��ال اجل��راح عقب 
الجتم��اع الث��اين للجن��ة الوزارية املكّلف��ة ب�شياغة 
البيان ال��وزاري، يف �شياق اإجابته على �شوؤال هل ما 

زال لبنان يناأى بنف�ش��ه عما يجري يف �شوريا؟ قال: 
اأ�شا�شية، فهي جتنب  "طبع��ا م�شاألة الناأي بالنف���س 
لبن��ان كل خماط��ر املنطق��ة. العاق��ة م��ع �شوريا ل 
نقررها نحن، جامعة ال��دول العربية هي التي علقت 
ع�شوية �شوريا فيها، وبالتايل القرار ل يعود للبنان 
ب��ل للجامعة". وتابع موؤك��دا: "نحن كدولة ملتزمون 

بالناأي بالنف�س عن اأحداث املنطقة".
واأك��د اجل��راح اأن "اللجنة اأنه��ت اإقرار البي��ان ب�شكل 

نهائ��ي كم��ا وع��د رئي�س احلكوم��ة �شع��د احلريري"، 
م�ش��را اإىل اأن الق��راءة النهائية واإق��رار البيان �شيتم 

خال جل�شة اللجنة ، قبل عر�شه على الربملان.
واأ�شاف اأنه مت اعتماد �شيغة البيان الوزاري ال�شابق 
فيم��ا يخ�س "املحكمة الدولي��ة والنازحني والإخوة 
الفل�شطينيني وغرها م��ن املوا�شيع املهمة"، معربا 
عن اأمل��ه باإزالة "بع�س التحفظ��ات الب�شيطة" ب�شاأن 

�شيغة البيان يف جل�شة الأربعاء.

بيروت - الجورناللندن - الجورنال
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