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بوتين يصدر مرسوما بإقالة تسع 
جنراالت

تركيا تسلم قطر 6 طائرات من طراز 
 "TB2  بيرقدار"

مادورو يوقع مع زوجته على عريضة موجهة لترامب

مو�ضكييو - اجلورنييال: اأ�ضييدر الرئي�ييس الرو�ضي، فالدمييير بوتيين، مر�ضوما يق�ضي 
باإقالة 9 جرناالت يف اأجهزة اإنفاذ القانون من منا�ضبهم.

وبح�ضييب املوقييع الر�ضمييي للمعلومات القانونييية، متت اإقالة كل ميين رئي�س املركز 
االإقليمي لوزارة الطوارئ الرو�ضية يف �ضيبريا، اللواء �ضرغي ديدينكو، ولواء العدل، 
اإيرينييا زايربت، وامل�ضاعييد االأول لرئي�س مكتب التحقيقات الرو�ضييي، اللواء األك�ضندر 

كوزنيت�ضوف.
و�ضمييت قائميية اجلييرناالت الت�ضعيية، اأي�ضييا، كل من نائييب رئي�س فييرع اإدارة وزارة 
الداخلييية باإقليييم كرا�ضنويار�ضييك، اللييواء فالدمييير نيكيتييف، ومدير فييرع الهيئة 

الفدرالية الإنفاذ العقوبات يف مقاطعة كروف، فالدمير نيكيتييف، وغرهم.
�ضبييق واأن وقييع الرئي�ييس بوتيين مر�ضوما اأقال فيييه عددا من اجلييرناالت الرو�س يف 
وزارة الداخلييية وجلنة التحقيق الفيدرالية ودائرة ال�ضجييون ووزارة الطوارئ. وذلك 
يف ال�ضاد�س من ني�ضان املا�ضي. ومت ن�رش املر�ضوم على املوقع الر�ضمي للمعلومات 

القانونية.

الدوحيية - اجلورنييال: تنوي تركيا ت�ضليييم قطر 6 طائرات ميين دون طيار من طراز 
"برقييدار TB2" �ضمن �ضفقيية وّقعت بن اجلانبن عام 2018، بح�ضبما ذكرته 
وكاليية االأنبيياء القطرييية "قنييا" علييى �ضفحتهييا مبوقييع "توييير". ووقعييت القوات 
امل�ضلحيية القطرييية يف مطلييع العييام 2018 مييع �رشكة "بيييكار" الركييية ل�ضناعة 
الطائييرات اتفاقييية ل�ييرشاء معييدات ع�ضكرية جديييدة. وذكييرت وكاليية "االأنا�ضول" 
حينهييا اأن التوقيع علييى ال�ضفقة جاء على هام�س معر�ييس وموؤمتر الدوحة للدفاع 
البحييري "دميدك�ييس 2018"، بالعا�ضميية القطرييية الدوحيية. وت�ضمنييت ال�ضفقيية 
املوقعيية 6 طائرات بال طيار، وحمطات حتكم، ف�ضال عن االأدوات واملعدات التقنية 
واللوج�ضتييية اخلا�ضة بهذه الطائرات. هذا وذكرت و�ضائل اإعالم تركية اأن الطائرات 
ال�ضت وحمطات التحكم، اجتازت اختبارات قبول امل�ضنع، وباتت جاهزة لت�ضليمها 
اإىل القييوات امل�ضلحة القطرية. و�ضمن ال�ضفقيية نف�ضها، اأنهى فريق قطري مكون من 
55 �ضخ�ضييا، دوراتييه التدريبية ال�ضتخدام الطائرات املذكييورة، على يد فريق من 
مهند�ضييي وخرباء �رشكيية "بيكار". وتكت�ضييي ال�ضفقة اأهمية كييربى بالن�ضبة الأنقرة 

كونها االأوىل لطائرات "برقدار TB2" للخارج باأنظمة تركية خال�ضة.

كاركا�ييس - اجلورنييال: ان�ضييم الرئي�ييس الفنزويلييي ال�رشعييي، نيكوال�س مييادورو، 
اإىل حمليية جلمع تواقيييع على خطاب موجييه اإىل الرئي�س االأمريكييي دونالد ترامب، 
للمطالبيية بعييدم التدخييل االأمريكي يف �ضييوؤون البييالد. وو�ضل مييادورو اإىل �ضاحة 
بوليفييار يف كاراكا�ييس، برفقة زوجتييه، �ضيليا فلوري�س، حيث اأقيييم واحد من مراكز 
جمييع التوقيعييات. وو�ضع الرئي�س الفنزويال ا�ضمه ووقع علييى العري�ضة التي تعتزم 
كاراكا�ييس توجيههييا للرئي�س االأمريكي، ثييم فعلت زوجته نف�س ال�ضيييء. الهدف من 
حملة التواقيع التي اأعلن عنها مادورو نف�ضه، هو جمع 10 مالين توقيع على االأقل 
�ضييد التدخييل االأمريكي يف �ضوؤون فنزويال على خلفية االأحييداث االأخرة يف البالد. 
وت�ضاعييد التوتر يف فنزويال عقييت تن�ضيب رئي�س الربملييان الفنزويلي، املعار�س، 
خييوان غوايييدو، يف 23 يناييير، نف�ضييه رئي�ضا موؤقتييا للدولة، بدعم ميين اأمريكا التي 
�ضارعييت مع عدد من الييدول االأخرى الإعالن اعرافها به رئي�ضييا لفنزويال، وطالبت 
الرئي�ييس الفنزويلي نيكوال�س مادورو، بت�ضليمه ال�ضلطة وعدم ال�ضماح باأعمال عنف 

�ضد املعار�ضة.

اأعليين الرئي�س االأمركي دونالييد ترامب اأّن القّمة الثانييية بينه وبن زعيم 
كوريييا ال�ضمالية كيم جونييغ اأون �ضتعقد يف العا�ضميية الفيتنامية هانوي 

يومي 27 و28 فرباير اجلاري.
وقييال ترامييب يف تغريييدة على توير، ك�ضييف فيها عن مييكان وزمان هذه 
القّميية، الثانييية من نوعها بعد القّمة التاريخييية التي عقدت يف �ضنغافورة 

يف يونيو املا�ضي، "اأتطّلع لروؤية الزعيم كيم وتعزيز ق�ضية ال�ضالم!".
ميين جانب اآخر اّتفييق املوفد االأمركي اإىل كوريييا ال�ضمالية �ضتيفن بيغون 
ونظييره الكوري ال�ضمايل على عقد لقاء جديييد بينهما قبل القمة املرتقبة 

بن الرئي�ضن الكوري ال�ضمايل واالأمركي.
واختتم بيغان اأم�س اجلمعة زيارة اإىل كوريا ال�ضمالية بداأها االأربعاء بحث 
مييع نظره الكوري ال�ضمايل كيم هيوك ت�ضييول "نزع ال�ضالح النووي ب�ضكل 
تيياّم، وتطوير العالقات بن الواليييات املتحدة وكوريييا ال�ضمالية واإر�ضاء 

�ضييالم دائم يف �ضبييه اجلزيرة الكورية"، بح�ضب مييا اأعلنت وزارة اخلارجية 
االأمركية.

ويف االأ�ضبييوع املا�ضي �رشح بيغان اأن بييالده م�ضتعدة ملناق�ضة اإجراءات 
كثييرة لتح�ضن العالقييات وحتفيز بيونغيانييغ على التخلي عيين اأ�ضلحتها 
النووييية واإن ترامييب م�ضتعد الإنهيياء احلرب الكورية التييي وقعت فيما بن 

عامي 1950 و1953 والتي انتهت بهدنة ولي�س معاهدة �ضالم.
وميين املتوّقع اأن ُيطلع بيغون نظره الكوري اجلنوبي يل دو-هون ووزير 

اخلارجية كانغ كيونغ-وها على تفا�ضيل لقاءاته يف بيونغيانغ.
و�ضترّكييز املحادثييات حول مييا اإذا كان الوفد االأمركي قييد طرح تخفيف 
العقوبييات عن كوريييا ال�ضمالية مقابل اّتخيياذ بيونغيانغ خطوات ملمو�ضة 
نحييو نييزع ال�ضييالح النييووي. وكان رئي�ضييي الواليييات املتحييدة وكوريييا 
ال�ضمالييية قييد التقييى يف فرباييير 2018 يف �ضنغافييورة يف اول قمة جتمع 

رئي�ضي الدولتن.

"اأ�ضو�ضييتييد بر�س"  نقلييت وكاليية 
م�ضييوؤول  عيين  لالأنبيياء  العاملييية 
حكومي مغربي، اأن اململكة اأوقفت 
م�ضاركتها يف العمليات الع�ضكرية 
مييع التحالف العربييي الذي تقوده 

ال�ضعودية واالإمارات يف اليمن.
و�ييرشح امل�ضييوؤول املغربييي بيياأن 
بييالده ليين ت�ضييارك يف التدخالت 
االجتماعييات  اأو  الع�ضكرييية 
الوزارية يف االئتالف الذي تقوده 

ال�ضعودية.
كما اأفييادت باأن الربيياط ا�ضتدعت 
العربييية  اململكيية  لييدى  �ضفرهييا 
حييدة  اأن  اإىل  م�ضييرة  ال�ضعودييية، 
الربيياط  بيين  ت�ضاعييدت  التوتيير 
والريا�ييس؛ و�ضط خميياوف دولية 
ب�ضاأن االأعمال ال�ضعودية يف حرب 

اليمن وق�ضايا اأخرى.
واأو�ضحييت الوكالة يف وقت الحق 
�ضفييره يف  ا�ضتدعييى  املغييرب  اأن 
الريا�ييس بعييد بييث و�ضائييل اإعالم 
عيين  وثائقيييًا  فيلمييًا  �ضعودييية 

ال�ضحراء الغربية.
ي�ضار اإىل اأن العالقات بن الرباط 
والريا�ييس ت�ضهييد منييذ عييدة اأ�ضهر 
حالة ميين التوتيير ال�ضامييت، كان 
ميين اأبرز دالالتها اإلغاء زيارة ويل 
العهد ال�ضعودي، حممد بن �ضلمان، 

اإىل املغييرب، والتييي جيياءت بعييد 
ق�ضية مقتييل ال�ضحفييي ال�ضعودي 
جمييال خا�ضقجي، داخييل قن�ضلية 
ظييل  ويف  اإ�ضطنبييول،  يف  بييالده 
حديث عن رف�س الرباط ا�ضتقباله.
نوفمييرب  ميين  االأخيير  الثلييث  يف 
املا�ضييي، قييام حممد بيين �ضلمان 
الييدول  ميين  عييدد  يف  بجوليية 
االأفريقييية، حينهييا ذكييرت مواقع 
مغربييية اأن الربيياط رف�ضت زيارة 
و�ضائييل  وقالييت  �ضلمييان،  بيين 
اإعالمية اأخرى اإن الرباط اقرحت 
اأن ي�ضتقبييل االأميير ر�ضيييد، �ضقيق 
امللك حممييد ال�ضاد�ييس، ويل العهد 
ال�ضعييودي بداًل ميين امللك، ما دفع 
بن �ضلمان الإلغاء زيارته للمغرب.

جدييير بالذكيير اأن موقييف املغرب 
من ق�ضية مقتل خا�ضقجي مل يُرق 
لل�ضعودييية؛ اإذ مل تقف املغرب مع 
الريا�س، وكان الت�رشيح الر�ضمي 
الوحيد لها حول هذه الق�ضية باأن 

امللف بيد الق�ضاء.
وقبييل ذلييك �ضهييد ملييف الريا�ضة 
تاأّزمييًا بيين البلدييين؛ اإذ �ضّوتييت 
ا�ضت�ضافيية  �ضييد  ال�ضعودييية 
 ،2026 العييامل  لكاأ�ييس  املغييرب 
الثالثييي  للملييف  ت�ضويتهييا  بعييد 
وكنييدا،  املتحييدة،  )الواليييات 
واملك�ضيييك(، مييا اعتربتييه الرباط 

"خيانة" لها.

بومبيو يقدم معلومات جديدة للكونغرس بشان قتل خاشقجي

المغرب ينسحب من تحالف السعودية باليمن ويستدعي سفيره

ترامب يحدد موعد ومكان القمة الثانية مع جونغ أون

الرباط - الجورنال

هانوي - الجورنال

اأعلنييت وزارة اخلارجييية االأمريكييية، 
بومبيييو  مايييك  اخلارجييية  وزييير  اأن 
قدم للكونغر�ييس اأحدث املعلومات يف 
التحقيييق بقتييل ال�ضحفييي ال�ضعييودي 

املعار�س جمال خا�ضقجي.
وقييال متحدث با�ضم وزارة اخلارجية: 
اإىل  اجلمعيية  بومبيييو  الوزييير  " قييدم 
يف  املعلومييات  اأحييدث  الكونغر�ييس 
التحقيييق بقتييل خا�ضقجييي". دون اأي 

تو�ضيح.
اإدارة  اأمهييل  قييد  الكونغر�ييس  وكان 
الرئي�ييس دونالد ترامب تقييدمي تقريرا 
قتييل  م�ضوؤولييية  يتحمييل  ميين  ب�ضيياأن 
ال�ضحفييي جمييال خا�ضقجييي ومييا اإذا 
كانت وا�ضنطن �ضتحا�ضب قتلة بفر�س 

عقوبات.
وذكييرت �ضحيفيية "نيويييورك تاميز" 
االأمريكييية، اأنييه قبييل عييام ميين مقتل 
خا�ضقجييي، اأبلغ ويل العهييد ال�ضعودي 
�ضي�ضتخييدم  اأنييه  م�ضاعديييه  اأحييد 
"ر�ضا�ضة" �ضد خا�ضقجي، اإذا مل يعد 
للوطن ويتوقف عن انتقاده للحكومة.
م�ضوؤوليين  عيين  ال�ضحيفيية  ونقلييت 
اأمريكين واأجانييب حالين و�ضابقن 
مطلعن على تقارييير خمابرات القول 
اإن ت�رشيحات ويل العهد مل�ضاعد بارز 
يف 2017 كانت قبل مقتل خا�ضقجي 
يف اأكتوبر/ ت�رشين االأول املا�ضي يف 

القن�ضلية ال�ضعودية با�ضطنبول.
من جانبه، قال وزير الدولة ال�ضعودي 
لل�ضوؤون اخلارجييية، عادل اجلبر، اإنه 
اأبلييغ و�ضائييل االإعييالم االأمريكية باأن 
ويل العهد ال�ضعييودي االأمر حممد بن 
�ضلمان مل ياأمر بقتل جمال خا�ضقجي.

ورف�ييس اجلبيير التعليييق علييى تقرير 
يفيييد  "نيويييورك تاميييز"،  ل�ضحيفيية 
بيياأن االأمر قييال الأحييد م�ضاعديه اإنه 

�ضي�ضتخدم "ر�ضا�ضة" �ضد خا�ضقجي، 
اإذا مل يعد للوطن ويتوقف عن انتقاده 

للحكومة.

وقييال اجلبر: نعرف اأنها عملية جرت 
بييدون اإذن، مل ي�ضييدر اأمر للقيام بهذه 

العملية.

ويف �ضياق منف�ضل، ذكر حتقيق تقوده 
االأمم املتحدة ب�ضاأن قتل خا�ضقجي اأن 
االأدلة ت�ضر اإىل جرمية وح�ضية "خطط 
لهييا ونفذهييا" م�ضوؤولييون �ضعوديون. 
وقتييل خا�ضقجي، الذي كان مقربا من 
االأ�رشة احلاكمة ثم اأ�ضبح منتقدا لويل 
العهد، يف اأكتوبيير/ ت�رشين االأول، يف 
قن�ضلييية اململكة باإ�ضطنبول، مما اأثار 
غ�ضبييا دوليييا ودفييع وزارة اخلزانيية 
االأمريكييية لفر�س عقوبييات على 17 
�ضخ�ضييا ف�ضييال عيين اإ�ضدار قييرار يف 
جمل�س ال�ضيوخ االأمريكي يلقي باللوم 

على االأمر حممد.     
االأول  ت�رشييين  اأكتوبيير/   2 ومنييذ 
خا�ضقجييي  ق�ضييية  باتييت  املا�ضييي، 
ميين بيين االأبييرز واالأكرث تييداوال على 

االأجندة الدولية.
التف�ضييرات  ميين  يومييا   18 وبعييد 
املت�ضاربيية، اأعلنييت الريا�ييس مقتييل 
يف  قن�ضليتهييا  دخييل  خا�ضقجييي 
اإ�ضطنبييول اإثر "�ضجار" مييع اأ�ضخا�س 
�ضعودييين، وتوقيييف 18 مواطنييا يف 
اإطييار التحقيقييات، دون الك�ضييف عيين 

مكان اجلثة.
ومنت�ضييف نوفمييرب/ ت�رشييين الثيياين 
العاميية  النيابيية  اأعلنييت  املا�ضييي، 
اأميير بالقتييل هييو  اأن ميين  ال�ضعودييية 
رئي�س فريق التفاو�س معه )دون ذكر 

ا�ضمه(.
ويف 3 يناييير/ كانون الثاين 2018، 
اأعلنييت النيابة العاميية ال�ضعودية عقد 
يف  مدانيين  حماكميية  جل�ضييات  اأوىل 
الق�ضييية، اإال اأن االأمم املتحدة اعتربت 
وجييددت  كافييية،  غيير  املحاكميية 
مطالبتهييا باإجييراء حتقيييق "�ضفيياف 

و�ضامل".

واشنطن - الجورنال

ذكرت وكالة 
"أسوشييتد برس" 

أن المسؤول المغربي 
لم يذكر المزيد 
من التفاصيل، 

مضيفة أن الحكومة 
المغربية لم تكشف 

عن تفاصيل 
مشاركة قواتها في 
التحالف العربي ضد 

الحوثيين.

ميركل: داعش لم يهزم وإنما يتحول الى قوة قتالية غير منظمةطبيب البيت االبيض يكشف عن الحالة الصحية لترامب

اأعليين طبيييب البيت االأبي�ييس اأّن الرئي�ييس االأمركي دونالد 
ترامييب يتمّتييع "ب�ضّحيية جّيييدة جييداً"، وذلييك اإثيير خ�ضوع 
امللياردييير اجلمهييوري البالغ 72 عامييًا لفحو�ضات طبّية 
ا�ضتغرقييت اأربييع �ضاعييات. وقييال الطبيب �ضييون كونلي يف 
بيييان ن�ييرشه البيييت االأبي�ييس "ي�ييرّشين اأن اأعليين اأن رئي�س 
الواليييات املّتحدة يتمّتع ب�ضّحة جيّدة جّداً واأتوّقع اأن يظّل 

كذلييك حليين انتهاء واليتييه الرئا�ضييية واإىل ما بعييد ذلك". 
وكان ترامييب توّجه بعييد ظهر اجلمعيية اإىل م�ضت�ضفى وولر 
ريييد الع�ضكييري يف �ضاحية وا�ضنطن للخ�ضييوع لفحو�ضات 
طبّييية. وترامييب ال يحت�ضييي الكحييول وال يدّخيين ال�ضجائيير 
لكّنييه ي�رشب الكثر من الكييوكا كوال اليت ويتناول وجبات 
�رشيعة بكييرثة. والنقطة ال�ضلبية الوحيدة يف التقرير الطبي 
هييي اأن علييى الرئي�ييس االأمركييي الييي45 اأن ينتبييه لوزنييه 
)108 كيلوغرامييات، وطولييه 190 �ضنتيمر(، واأن ميار�س 

متارييين ريا�ضييية. وقييال هوغان جيييديل املتحييدث با�ضم 
البيييت االأبي�ييس لي"�ضييي اأن اأن" اإن "الرئي�ييس اأقيير باأنييه ال 
يتبييع هييذا الربنامج بدقة". ولفت الطبيييب يف بيانه اإىل اأّن 
ترامب مل ي�ضطر خالل الزيارة التي قام بها اإىل امل�ضت�ضفى 
الإجييراء هييذه الفحو�ييس الطبييية اإىل اخل�ضييوع الأي تخدير. 
ولييدى عودتييه اإىل البيت االأبي�س ميين امل�ضت�ضفى الع�ضكري 
اكتفى ترامب بتحييية ال�ضحفين لدى ترّجله من املروحية 

الرئا�ضية لكّنه مل يتوقف للرد على اأّي من اأ�ضئلتهم.

قالييت امل�ضت�ضارة االأملانية اأجنيييال مركل اإن تنظيم 
داع�ييس مل ُيهزم بعد واإمنا يتحول اإىل قوة قتالية غر 
منظمة بعدما خ�رش معظم االأرا�ضي التي كان ي�ضيطر 

عليها يف �ضوريا.
وتخالييف ت�رشيحييات مييركل، التي اأدلت بهييا اأثناء 
افتتيياح مقيير املخابييرات اخلارجييية االأملانييية )بي.

اإن.دي( يف برليين، اإعالن الرئي�ييس االأمركي دونالد 
ترمب اأن التنظيم ُهزم.

وقالييت مييركل "ميين ح�ضن احلييظ اأن ما يطلييق عليه 
داع�ييس ُطييرد ميين معظم االأرا�ضييي لكن هييذا ال يعني 
لالأ�ضييف اأن داع�ييس. اختفييى... اإنييه يتحييول اإىل قييوة 

قتالية غر منظمة وهذا بالطبع تهديد".
وذكرت مركل اأن مراقبة االأو�ضاع يف �ضوريا كانت 
اإحدى اأهم اأولويات املخابرات اخلارجية التي ت�ضمل 

اأي�ضييا ر�ضييد تهديييدات االأميين االإلكييروين واالأخبار 
االنتخابييات  علييى  للتاأثيير  تهييدف  التييي  الكاذبيية 

الدميقراطية.
وقييال ترمييب االأربعيياء املا�ضي اإنييه يتوقييع اإعالنا 
ر�ضميا بحلييول مطلع االأ�ضبوع املقبييل باأن التحالف 
الييذي يقاتل املتطرفن ا�ضرد جميييع االأرا�ضي التي 
كانييوا ي�ضيطرون عليهييا. ويف دي�ضمرب/كانون االأول 

قال ترمب يف تغريدة اإن التنظيم "ُهزم".
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