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ممثل فنزويال لدى األمم المتحدة: أمريكا 
تستعد الستعمارنا

محكمة الهاي بصدد البت في شكوى طهران ضد واشنطن

في أول خطوة لها .. وزيرة لبنانية تغير اسم 
وزارتها

بوين���س اإير�س - اجلورنال: اعترب املمثل الفنزويلي الدائم لدى الأمم املتحدة، �صموئيل 
مون��كاد، اأن الولي��ات املتحدة الأمريكي��ة ت�صتعد ل�صتعمار فنزوي��ال من خالل انقالب 
ع�صك��ري. وكت��ب مون��كادا يف مقال عل��ى موق��ع احلكومة عل��ى الإنرتن��ت: اأن "اخلطة 
)الت��ي اأعدها الرئي���س الأمريكي دونالد ترامب( لإعادة ا�صتعم��ار فنزويال، تعترب ال�صمة 
ال�صحيح��ة ملا اأ�صبح لحقا خطة للغزو الع�صك��ري الأمريكي �صد فنزويال. هذا حدث مل 
ن�صه��ده من قبل يف تاريخن��ا." يذكر اأنه �صبق واأعلن رئي�س الربمل��ان الفنزويلي، خوان 
غواي��دو، نف�ص��ه ي��وم 23 يناير/كان��ون الث��اين املا�صي، رئي�ص��ا موؤقتا للدول��ة، وذلك 
عل��ى خلفية فعاليات الحتجاج الت��ي قامت بها قوى املعار�صة. وم��ن جانبها اأعلنت 
الولي��ات املتح��دة الأمريكية وعدد من ال��دول الأخرى اعرتافها بغواي��دو. ومن جانبه 
اأعلن الرئي�س مادورو قطع العالقات الدبلوما�صية مع الوليات املتحدة، متهما وا�صنطن 
بتدب��ر حماول��ة انقالب �صده. ويذكر اأي�صا اأن الولي��ات املتحدة قامت يوم 29 يناير، 
بفر���س عقوبات جديدة على فنزويال تخ�س �رشكة "بي.دي.اإ�س.اأي" النفطية احلكومية 
الفنزويلية. ومن جانبها اأعلنت رو�صيا واملك�صيك وبوليفيا وكوبا وال�صني عن تاأييدها 

ملادورو. وو�صفت مو�صكو ما يجري يف فنزويال ب�صبه انقالب مب�صاركة دول اأجنبية.

لهاي - اجلورنال: اأعلنت حمكمة العدل الدولية يف لهاي اأنها �صت�صدر قريبا قرارها 
ح��ول احتجاج الوليات املتحدة عل��ى �صكوى اإيران �صدها ب�ص��اأن م�صادرتها ملياري 
دولر م��ن اأم��وال طه��ران وموؤ�ص�ص��ات حكومي��ة اإيرانية. وم��ن املتوق��ع اأن يتلو رئي�س 
حمكمة لهاي عبد القوي اأحمد يو�صف قرار املحكمة يف اجتماع �صيعقد يف 13 فرباير 
احل��ايل.  ورفعت اإي��ران قبل نحو عامني ون�صف العام �صكوى اإىل حمكمة العدل الدولية 

ب�صاأن اخلروق الأمريكية ملعاهدة ال�صداقة املوقعة بني البلدين عام 1955.
وكان��ت املحكمة قد اأ�صدرت قرارا يف ق�صية اأخرى ل�صالح اإيران يق�صي بتجميد احلظر 
الأمريك��ي يف جمالت الأدوية والأجهزة الطبي��ة واملواد الغذائية واملالحة اجلوية، اإثر 

�صكوى رفعتها طهران ا�صتنادا اإىل معاهدة ال�صداقة املذكورة.
واأعلنت وا�صنطن عقب �صدور هذا القرار ان�صحابها من معاهدة ال�صداقة مع طهران، ردا 

على ما اعتربته "ا�صتغالل اإيران ملحكمة العدل الدولية".

ب��روت - اجلورن��ال: يف اأول مهم��ة عملي��ة بعد الإعالن ع��ن ت�صكيل 
احلكوم��ة اللبناني��ة، طلبت الوزي��رة اجلديدة فيولي��ت ال�صفدي تغير 
ا�ص��م وزارتها بع��د انتقادات وا�صعة من اللبناني��ني حول ت�صمية ودور 

الوزارة.
وقام��ت الوزي��رة اللبناني��ة فيولي��ت ال�صف��دي بالتوا�صل م��ع رئي�س 
احلكوم��ة اللبنانية اجلدي��دة �صعد احلريري وطلبت من��ه تغير ت�صمية 
وزارة " الدول��ة ل�ص��وؤون التاأهي��ل الإجتماع��ي والقت�ص��ادي لل�صباب 
وامل��راأة" بعد �صيل كب��ر من التعليق��ات والنتقادات م��ن اللبنانيني 

الذين اعتربوا اأن الت�صمية ل تليق بال�صعب اللبناين وجمتمعه.
وبع��د موافق��ة احلري��ري اأ�ص��درت الوزي��رة اللبنانية بيان��ا جاء فيه 
"نتيج��ة الت�ص��الت التي اأجرتها الوزي��رة ال�صفدي مع دولة رئي�س 
احلكومة �صعد احلري��ري منذ �صدور مرا�صيم ت�صكيل احلكومة اجلديدة، 
م��ن اأج��ل تعدي��ل اإ�ص��م احلقيب��ة الوزارية الت��ي اأ�صن��دت اإليه��ا، تلقت 
ال�صف��دي اإت�صاًل م��ن الأمانة العام��ة ملجل�س ال��وزراء اأُبلغت فيه اأن 
رئي���س احلكومة وافق على طلبها باإلغاء كلم��ة "تاأهيل" لي�صبح اإ�صم 

الوزارة: وزارة الدولة ل�صوؤون التمكني القت�صادي للن�صاء وال�صباب".

اأعلن��ت الولي��ات املتح��دة الأمريكي��ة، ان�صحابه��ا 
ر�صمي��ًا م��ن معاه��دة حظ��ر ال�صواري��خ الق�ص��رة 
واملتو�صطة املدى، املوقع��ة مع الحتاد ال�صوفيتي 
ع��ام 1987، اعتباراً من يوم غد 2 فرباير، وهو ما 
يث��ر خماوف من عودة �صباق الت�صلح بني وا�صنطن 
ومو�صك��و. واأك��د وزي��ر اخلارجية الأمريك��ي مايك 
بومبي��و، خالل موؤمتر �صحفي، اأن �رشيان ان�صحاب 
وا�صنط��ن من التفاقية �صيب��داأ يف 2 فرباير، ب�صبب 
خ��رق رو�صيا لها. وق��ال بومبيو: "ل�صن��وات طويلة 
خرق��ت رو�صيا معاهدة الأ�صلح��ة النووية متو�صطة 
اإىل اأن "ع��دم  امل��دى من��ذ ع��ام 2014"، م�ص��راً 
تنفيذها لالتفاقي��ة يقو�س فر�س حترك العالقات 
الثنائي��ة نحو اجت��اه اأف�صل"، ف�صاًل ع��ن "ت�صكيله 

خماطر للماليني من الأوروبيني والأمريكيني".
بدوره �ص��دد الرئي�س الأمريك��ي دونالد ترامب على 
اأن ب��الده �صتط��ور خياراته��ا الع�صكري��ة اخلا�صة، 
و"�صتعم��ل جنب��ًا اإىل جن��ب م��ع النات��و وحلفائها 
اأ�صلحته��ا  الآخري��ن ملن��ع رو�صي��ا م��ن ا�صتخ��دام 

بطريقة غر قانونية".
وكان ترام��ب ق��د اأملح لأ�صه��ر طويل��ة اإىل اإمكانية 
ان�صح��اب ب��الده م��ن املعاه��دة، و�ص��ط الكثر من 

التوقعات باأن يتم هذا الن�صحاب قريبًا.

وق��ال امل�ص��وؤول الأمريكي، ال��ذي مل يذكر ا�صمه، 
لوكال��ة "روي��رتز": "اأنهين��ا بناء عل��ى طلب من 
ال�صلط��ة الفل�صطيني��ة م�رشوع��ات وبرامج معينة 
كان يج��ري متويله��ا ع��ن طري��ق امل�صاع��دات 
يف  عليه��ا  املن�صو���س  ال�صالحي��ات  مبوج��ب 
قان��ون مكافحة الإرهاب )الأمريكي( يف ال�صفة 

الغربية وغزة".

الوكال��ة  م�صاع��دات  "كل  امل�ص��وؤول:  واأ�ص��اف 
الأمريكي��ة للتنمي��ة الدولية يف ال�صف��ة الغربية 

وقطاع غزة توقفت".
وتاب��ع: "ل نتخ��ذ حالي��ًا خطوات لإغ��الق بعثة 
الوكالة يف الأرا�صي الفل�صطينية، ومل ُيتخذ قرار 
ب�ص��اأن تعي��ني موظف��ني يف امل�صتقب��ل يف بعثة 

الوكالة بال�صفارة الأمريكية يف القد�س".
والق��رار مرتب��ط مبهل��ة انته��ت ي��وم 31 يناي��ر 
اجل��اري، حدده��ا قان��ون اأمريكي جدي��د يجعل 

الأجان��ب الذين يتلقون م�صاع��دات اأمريكية اأكرث 
عر�ص��ة لدع��اوى ق�صائي��ة يف جم��ال مكافح��ة 

الإرهاب.
وتعن��ي املهل��ة اأي�صًا وق��ف م�صاع��دات اأمريكية 
بنحو 60 مليون دولر لقوات الأمن الفل�صطينية 
الت��ي ي�صاعد تعاونها مع القوات الإ�رشائيلية يف 

احلفاظ على هدوء ن�صبي بال�صفة الغربية.
وميك��ن القان��ون الأمريكيني م��ن اإقامة دعاوى 
ق�صائي��ة على اأجانب يتلقون م�صاعدات اأمريكية 

اأم��ام املحاك��م الأمريكية بناء عل��ى مزاعم عن 
"اأعم��ال ح��رب"، بينم��ا رف�ص��ت  تورطه��م يف 
ال�صلط��ة الفل�صطيني��ة تلق��ي املزيد م��ن التمويل 

الأمريكي ب�صبب القلق من املخاطر القانونية.
ب��دوره، اأكد اأم��ني �رش اللجن��ة التنفيذية ملنظمة 
اأن  عريق��ات،  �صائ��ب  الفل�صطيني��ة،  التحري��ر 
امل�صاعدات الأمريكية لأجهزة الأمن الفل�صطينية 
�صتتوق��ف، اليوم اجلمعة، بناء على طلب القيادة 
الفل�صطيني��ة، جتنبًا للتعر�س لدع��اوى ق�صائية 

بدعم الإرهاب.
وق��ال عريق��ات، يف موؤمتر �صحف��ي م�صرتك مع 
نائ��ب رئي���س ال��وزراء، وزي��ر الإعالم نبي��ل اأبو 
ردينة، نظمته وزارة الإع��الم، اأن رئي�س حكومة 
ت�صي��ر الأعم��ال رام��ي احلمد اهلل كان ق��د اأر�صل 
ر�صال��ة ل��وزارة اخلارجية الأمريكي��ة طلب فيها 
اإنه��اء التموي��ل اآخ��ر يناي��ر؛ خ�صي��ة التعر���س 
لدع��اوى ق�صائي��ة مبوج��ب قان��ون جدي��د اأقره 
الع��ام املا�ص��ي  الكونغر���س الأمريك��ي نهاي��ة 
با�ص��م  اخت�ص��اراً  يع��رف  الإره��اب،  ملكافح��ة 

"اأتكا"، ودخل حيز التنفيذ اليوم.
واأ�ص��اف: "ل نري��د تلق��ي اأي اأم��وال اإذا كان��ت 
�صتت�صب��ب يف مثولنا اأم��ام املحاكم"، م�صراً اإىل 
اأن القان��ون الأمريكي اجلديد ين���س على اأن اأي 
حكوم��ة تتلقى متوياًل خا�صعة لقوانني مكافحة 

الإرهاب الأمريكية.
وين���س قان��ون "اأت��كا"، ال��ذي اأق��ره الكونغر�س 
الع��ام املا�صي، على اأن متتثل اأي حكومة تتلقى 

متوياًل، لقوانني مكافحة الإرهاب الأمريكية.
وتواج��ه ال�صلط��ة الفل�صطيني��ة دع��اوى ق�صائية 
حمتملة م��ن عائ��الت اأمريكيني كان��وا �صحايا 
هجم��ات فل�صطينية �صابق��ة، توعدوا مبقا�صاتها 

بتهمة تاأييد العنف.
ي�ص��ار اإىل اأن العالقات بني ال�صلط��ة الفل�صطينية 
والولي��ات املتحدة توترت ب�ص��كل ملحوظ، منذ 
قرار الرئي�س الأمريكي، دونالد ترامب، العرتاف 
دي�صم��رب  يف  ل�"اإ�رشائي��ل"  عا�صم��ة  بالقد���س 
2017، ثم نقل �صفارته يف تل اأبيب اإىل القد�س 

املحتلة يف مايو املا�صي.

اأعلن��ت وزارة اخلارجي��ة البولندي��ة، اأن �صلطات البالد ل 
ترغب بن�رش اأ�صلحة نووية اأمريكية على اأرا�صيها.

وج��اء ذل��ك عقب ما ن�رشت��ه جملة دير �صبيغ��ل الأملانية 
الت��ي اأ�ص��ارت اإىل اأن وزير اخلارجي��ة البولندي، جا�صيك 
ت�صابوتوفيت�س، دعا خ��الل مقابلة معها، لن�رش �صواريخ 

اأمريكية نووية يف اأوروبا.
وقال��ت اخلارجية البولندي��ة يف بيان عقب ن�رش املقابلة 
الت��ي اأجرته��ا املجل��ة م��ع وزي��ر اخلارجي��ة: اأن"وزارة 
اخلارجي��ة تنف��ي ب�ص��دة �صحة م��ا ن�رشته جمل��ة �صبيغل 

خ��الل املقابلة مع الوزير، جا�صي��ك ت�صابوتوفيت�س، التي 
اأ�ص��ارت اإىل اأنه طالب بن���رش �صواريخ اأمريكية نووية يف 

اأوروبا".
واأو�صح��ت ال��وزارة اأن "عنوان املقال ، ال��ذي ظهر اليوم 
على املوقع الإلك��رتوين للمجلة، ل ينقل حمتوى احلديث 

الذي دار خالل املقابلة ".
واأ�صاف��ت ال��وزارة اأن وزي��ر اخلارجي��ة البولن��دي ق��ال 
يف املقابل��ة خ��الل تطرقه ملعاهدة احلد م��ن ال�صواريخ 
املتو�صط��ة والق�ص��رة امل��دى: اإن "اأوروب��ا تعتم��د الآن 
على ال��ردع النووي الذي ي�صمنه حل��ف �صمال الأطل�صي، 
م�صرة اإىل اأن الوزير ت�صابوتوفيت�س قال بو�صح ردا على 

�ص��وؤال حول اإمكانية ن�رش اأ�صلح��ة نووية يف بولندا:"نحن 
بالتاأكيد ل نرغب يف ذلك".

ه��ذا واأعلن��ت الولي��ات املتح��دة ر�صمي��ا الن�صحاب من 
معاه��دة التخل�س م��ن ال�صواريخ الق�ص��رة واملتو�صطة 
امل��دى املوقع��ة م��ع الحت��اد ال�صوفييت��ي ع��ام 1987، 

اعتبارا من يوم اليوم الثاين من فرباير/�صباط.
وق��ال الرئي���س الأمريك��ي، دونال��د ترام��ب، اإن الوليات 
املتح��دة بداأت اإجراءات ان�صحابه��ا من معاهدة التخل�س 
من ال�صواريخ متو�صطة وق�صرة املدى مع رو�صيا، واإنها 
�صتب��داأ يف درا�صة ال��رد الع�صكري على انته��اكات رو�صيا 

للمعاهدة.

بولندا: ال نرغب في نشر أسلحة نووية أمريكية على أراضي البالد

األمم المتحدة تشكك في عدالة محاكمة زعماء المعارضة في البحرين

الواليات المتحدة توقف جميع مساعداتها للفلسطينيين

أمريكا تنسحب 
من معاهدة حظر 

الصواريخ

رام الله - الجورنال

وارسو - الجورنال

واشنطن - الجورنال

ق��ال مكتب حقوق الإن�ص��ان التابع لالأمم املتحدة ، 
اإن هن��اك ”�صك��وكا قوية“ فيم��ا اإذا كان ثالثة من 
ق��ادة املعار�ص��ة البحريني��ة ق��د حظ��وا مبحاكمة 
عادل��ة بعد اأن اأي��دت املحكمة العليا ه��ذا الأ�صبوع 
الأح��كام ال�ص��ادرة بحقه��م بال�صجن م��دى احلياة 

بتهمة التج�ص�س حل�صاب قطر.
و�ص��در حك��م بال�صج��ن املوؤب��د عل��ى ال�صي��خ عل��ي 
�صلم��ان الأم��ني العام جلمعي��ة الوف��اق املعار�صة 
املحظ��ورة حالي��ا وال�صي��خ ح�ص��ن �صلط��ان وعل��ي 
الأ�ص��ود الع�صوي��ن باجلمعي��ة نف�صه��ا يف نوفم��رب 

ت�رشين الثاين مما األغى حكما �صابقا بتربئتهم.
ولعب��ت جمعية الوف��اق دورا قيادي��ا يف انتفا�صة 
2011 يف البحري��ن وت�صكو الأغلبية ال�صيعية من 
التمييز وارتكاب انتهاكات حلقوق الإن�صان �صدهم.
وتنف��ي البحرين ذلك، وحظرت ال�صلطات البحرينية 
جمعي��ة الوف��اق من��ذ ذل��ك احل��ني ويق�ص��ي اأغلب 
قيادات اجلمعية اأحكاما بال�صجن اأو غادروا البالد.
وقال��ت مارت��ا هورت��ادو املتحدث��ة با�ص��م مكت��ب 
حق��وق الإن�ص��ان التابع ل��الأمم املتح��دة يف تعليق 
عرب الربيد الإلكرتوين ”ن�صعر بالقلق العميق من اأن 
تل��ك الإدانات �ص��درت ب�صب��ب معار�صتهم حلكومة 

البحرين و�صيا�صاتها“.
واأ�صاف��ت ”هناك اأي�صا �صكوك قوية فيما اإذا كانت 
اإج��راءات املحكم��ة قد احرتمت ح��ق احل�صول على 

حماكمة عادلة“.
ويق�ص��ي �صلمان بالفع��ل فرتة عقوب��ة مدتها اأربع 
�صن��وات للتحري���س عل��ى الكراهية واإهان��ة وزارة 
الداخلية بعد اعتقاله عام 2015. ويحاكم �صلطان 

والأ�صود غيابيا.
وفر�ص��ت البحري��ن وال�صعودية والإم��ارات وم�رش 
مقاطعة على قطر منذ يونيو حزيران 2017 �صملت 
العالق��ات الدبلوما�صية والتجاري��ة وخطوط النقل 

واتهمتها بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة.
وا�صع��ة  اعتق��الت  البحري��ن حمل��ة  ه��ذا وت�صه��د 
ملعار�صي احلكم يف اململكة الذي اعتربته اجلهات 
الممي��ة بانه اجراءات تع�صفي��ة تقوم بها ال�صلطات 

البحرينية بحق املعار�صني.

الجورنال - متابعة

أوقفت الوكالة األمريكية 

للتنمية الدولية، جميع 

مساعداتها للفلسطينيين 

في الضفة الغربية المحتلة 

وقطاع غزة، وفقًا لمسؤول 

أمريكي.

الغانم: قوى خارجية تحاول افتعال ربيع عربي في الكويت

ق��ال رئي���س جمل�س الأم��ة الكويتي م��رزوق الغ��امن اإن قوى 
خارجي��ة حت��اول افتعال ربيع عربي يف الكوي��ت، وا�صتثمار 
ق�صي��ة اإ�صقاط ع�صوي��ة النائبني ولي��د الطبطبائي وجمعان 
احلرب���س يف الق�صي��ة املعروف��ة اإعالميًا »باقتح��ام جمل�س 

الأمة« يف اأزمة تقود اإىل تعليق الد�صتور وحل جمل�س الأمة.
واأ�صاف الغامن يف لقاء م��ع قناة »الراأي« الكويتية: »الهدف 
ه��و الو�ص��ول اإىل مرحلة تعلي��ق الد�صتور ونطل��ع النا�س يف 
ال�ص��ارع وخل��ق ربي��ع عربي جدي��د يف الكويت«، حم��ذراً من 

الو�صع الإقليمي ال�صعب وعدم زج الكويت بتعقيدات.

واأب��دى رئي�س جمل���س الأم��ة الكويتي تخوف��ًا يف امل�صتقبل، 
ع��رب حماولة الرب��ط بني ب��الغ القتحام واحل��راك ال�صبابي، 
اأن تك��ون املعادل��ة »تطيي��ح القتحام��ات مقاب��ل تطيي��ح 
الإيداع��ات!«، وا�صف��ًا موقع��ه بني التكت��الت الت��ي اأفرزتها 
النتخابات الأخرة باأنه »طائر حر ل ميثل اأقلية اأو اأغلبية«.
وداف��ع ع��ن و�صف��ه املجل���س ال��ذي ج��اءت ب��ه النتخابات 
الأخ��رة باملتط��رف، »ب��اأن ثم��ة خطاب��ًا طائفي��ًا وقبلي��ًا 
ومناطقي��ًا وفئويًا �صاد احلم��الت النتخابية، ولذلك طبيعي 
اأن يك��ون هناك تطرف يف املجل�س«، م�صتنك��راً ب�صدة العزف 
عل��ى وتر الطائفية، ال��ذي »قد يك�صب املر�ص��ح انتخابيًا لكن 
ل يبن��ي وطن��ًا، ويح��ول املجل���س ل الغالبي��ة فح�ص��ب، اإىل 

التط��رف«. وانتق��د الغ��امن ح��الت الإق�صاء املح��دودة التي 
مار�صته��ا الغلبي��ة اجلدي��دة يف املجل���س، معت��رباً اأن جلان 
التحقي��ق اأت��ت باأ�صماء مع��دة م�صبق��ًا، واأرجع ا�صت��داد حملة 
اخل�ص��وم ال�صيا�صيني علي��ه اإىل كونه »اأوج��ع روؤو�س الف�صاد 
بق��وة«، متعهداً البق��اء رابط اجلاأ�س قوي القل��ب واثق النف�س 
ثابت القدم ه��ادئ الأع�صاب. وراأى اأن يف ال�صارع ال�صيا�صي 
الكويتي م�صكل��ة يف امل�صطلحات ال�صيا�صية، »فالأغلبية هي 
حل��زب اأو ائتالف حزب��ي ل اأغلبية اآني��ة اأو انفعال �صيا�صي«، 
معت��رباً نف�صه »طائراً حراً غر حم�ص��وب على اأغلبية اأو اأقلية، 
اأمث��ل �صخ�ص��ي املتوا�ص��ع«، وماداً ي��د التع��اون اإىل اجلميع 
»فنح��ن نحم��ل اأمان��ة ثقيل��ة وتوكياًل م��ن ال�صع��ب لتحقيق 

طموحاته«.
ويف م��ا يتعل��ق بال�صاأن احلكوم��ي، قال الغ��امن: »نعي�س يف 
فو�ص��ى كاأنن��ا يف دولة موقتة، وامل�صوؤولي��ة تقع على عاتق 
احلكوم��ة التي لديها اخلرباء والبيانات«، معوًل على العقالء 
يف الأغلبي��ة »األ يرتك��وا القي��ادة مل��ن يعتقد اأن��ه برنج�صية 
وعنجهي��ة وغ��رور، اأ�صبح يدي��ر البلد وي�صق��ط احلكومة وهو 
قاعد بالبيت«. ون�ص��ح احلكومة اإن كانت �صتتعامل باأ�صلوب 
الإذع��ان، »فاأف�ص��ل لها اأن ت�صتقيل م��ن الآن، فلن يحميها ل 
اأغلبي��ة اأو اأقلية، اإل اللتزام بالقان��ون«، معربًا عن اأمله باأن 
يط��ول �صهر الع�صل ب��ني املجل�س واحلكوم��ة، �رشيطة األ تدار 

احلكومة من ال�صفوف اخللفية.

الكويت - الجورنال


