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 اأعلن��ت وكال��ة الأنب��اء الكورية اجلنوبي��ة "يونهاب" يوم 
اأن م�ش��وؤوًل كوري��ًا �شمالي��ًا كب��راً يف  ام���س الأربع��اء، 
�شف��ارة بيونغ يان��غ يف بكني ان�شق ع��ن النظام، يف حني 
اأعل��ن م�ش��در اآخ��ر اأن اثنني م��ن موظفي ال�شف��ارة تقدما 
بطل��ب جلوء لدى البعثة الياباني��ة يف العا�شمة ال�شينية.  
واإذا تاأك��دت هذه التقاري��ر، فاإن هذا الن�شق��اق �شي�شاف 
اإىل �شل�شل��ة ان�شقاق��ات �شجلت موؤخ��راً مل�شوؤولني كوريني 
�شمالي��ني كب��ار، ينظ��ر اإليها بع���س املراقبني عل��ى اأنها 
موؤ���ر اإىل تزاي��د عدم ال�شتقرار داخل نظ��ام بيونغ يانغ.  
ونقل��ت "يونه��اب" عن م�شدر "مطلع جي��داً على الق�شايا 
يف بيون��غ يان��غ" اأن امل�ش��وؤول الك��وري ال�شم��ايل الكبر 
العام��ل يف ال�شف��ارة يف بك��ني غ��ر اأن��ه مرتب��ط ب��وزارة 
ال�شح��ة الكورية ال�شمالية، ت��وارى عن الأنظار مع عائلته 
يف نهاية �شبتمرب )اأيلول(.  واأو�شح امل�شدر اأن الرجل كان 
م�شوؤوًل عن توفر الإم��دادات الطبية اإىل عيادة يف بيونغ 
يانغ يوؤمن احتياجات الزعيم الكوري ال�شمايل كيم جونغ 
اأون وعائلت��ه.  اأما وزارة التوحي��د الكورية اجلنوبية التي 
ل تعل��ق عادة عل��ى الن�شقاقات، خ�شو�ش��ًا عندما يتعلق 
الأم��ر مب�شوؤولني كبار، فقالت اإن��ه ل ميكنها تاأكيد اخلرب.  
م��ن جهتها اأ�ش��ارت �شحيفة "جون��غ انغ ايلب��و" الكورية 
اجلنوبي��ة اإىل اأن م�شوؤولني يف ال�شف��ارة الكورية ال�شمالية 
يف بك��ني تقدم��ا بطلب��ني للح�ش��ول عل��ى ح��ق اللج��وء 
يف الياب��ان.  ونقل��ت ع��ن م�ش��در جمه��ول اأن امل�شوؤولني 
يرتبطان باأحد اأجهزة احلكوم��ة الكورية ال�شمالية واأنهما 
لي�شا دبلوما�شيني.  لكن املتحدث با�شم احلكومة اليابانية 
يو�شيهيدي �شوغا، نفى اأي ارتباط للبعثة اليابانية بذلك. 

سجن شاب بتهمة التخطيط لتنفيذ هجوم 
إرهابي في فرنسا

إيران تحذر السفن الحربية السعودية في الخليج

انشقاق مسؤول كبير في سفارة 
كوريا الشمالية في بكين

السيسي يدعو البشير إلطالق استراتيجية 
شاملة مع مصر

باري���س- متابع��ة :  اأودع �شاب يف ال��18 من العم��ر ال�شجن بعد توجيه التهمة 
اإليه بالتخطيط لتنفيذ هجوم اإرهابي، وفق ما اأفاد م�شدر ق�شائي.

 واأو�ش��ح امل�ش��در اأن ال�شاب وجه��ت اإليه تهم��ة ت�شكيل ع�شاب��ة اإجرامية على 
ارتباط مبخطط اإرهابي.

 واملته��م الذي مل يكن معروف��ًا لأجهزة ال�شتخبارات، اعتق��ل اجلمعة املا�شية 
خ��ال عملية ملكافحة الإره��اب يف كلي�شي قرب باري�س، بعدما تبني لل�شلطات 
اأن��ه كان عل��ى توا�ش��ل عرب خدمة تلغ��رام للر�شائ��ل ال�ريعة مع ر�شي��د قا�شم، 
املت�ش��دد الفرن�ش��ي امل�شتبه يف اأنه يدبر اعت��داءات يف فرن�شا انطاقًا من مكان 

اإقامته يف املنطقة اخلا�شعة ل�شيطرة تنظيم داع�س.

طه��ران- متابع��ة :  حذر احلر���س الثوري الإيراين، يوم ام���س الأربعاء، ال�شفن 
احلربي��ة ال�شعودي��ة م��ن القرتاب م��ن املي��اه الإيراني��ة، يف وقت ب��داأت فيه 
الريا���س مناورات "درع اخلليج - 1"، التي ت�شمل تدريبات على اإطاق النار 

بالذخرة احلية، يف مياه اخلليج العربي وم�شيق هرمز وبحر عمان.
 واأ�شاف بيان للحر�س الثوري الإيراين، نقلته رويرتز، اأن "املناورات البحرية 

ال�شعودية �شت�شبب توترا، وتزعزع ا�شتقرار اخلليج".
 وت�ش��ارك يف املن��اورات ال�شعودي��ة ال�شف��ن احلربي��ة، وال��زوارق ال�ريع��ة، 

وطائرات البحرية، وم�شاة البحرية، ووحدات الأمن البحرية اخلا�شة.
 وقال قائد املناورات البحرية العميد البحري الركن ماجد بن هزاع القحطاين 
لوكال��ة الأنباء ال�شعودية، الثاثاء، اإن املن��اورات ت�شتهدف اختبار اجلاهزية 
القتالي��ة "ا�شتع��داداً حلماي��ة امل�شال��ح البحري��ة ال�شعودي��ة �ش��د اأي ع��دوان 

حمتمل".
 وذكرت الوكالة ال�شعودية اأن املناورات جترى اأي�شا يف بحر عمان.

القاهرة - متابعة :  دعا الرئي�س امل�ري عبد الفتاح ال�شي�شي نظره ال�شوداين 
عم��ر الب�شر، اإىل �رورة اإطاق �راكة ا�شرتاتيجية �شاملة بني البلدين لتج�شد 
العاق��ات الوثيقة والرواب��ط التاريخية العريقة املمت��دة، ور�شم الأطر الازمة 
لإح��راز التق��دم يف �شت��ى جمالت العاق��ات الثنائي��ة، ومبا ير�ش��خ امل�شالح 
امل�شرتك��ة ب��ني البلدي��ن.  واأو�ش��ح ال�شي�ش��ي خال كلمت��ه يف افتت��اح الدورة 
الأوىل للجن��ة العليا امل�شرتكة بني م�ر وال�شودان على امل�شتوى الرئا�شي، اأن 
العاق��ات ب��ني م�ر وال�شودان مت��ر بلحظة مهمة يف تاريخه��ا، م�شراً اإىل ان 
اأبن��اء وادي النيل يتعني عليه��م البناء على هذا الرتاب��ط الجتماعي والثقايف 
الفري��د ب��ني ال�شعبني، وال��ذي ي�رب بج��ذوره يف اأعماق التاري��خ، نحو اآفاق 
م�شتقبلي��ة اأرح��ب.  وقال الرئي�س امل�ري: "لن اأقول لك��م اأهًا و�شهًا بكم يف 
بلدكم الثاين م�ر، ولكن �شاأقول اأهًا و�شهًا بكم يف بلدكم م�ر"، داعيًا كافة 
قوى ال�شودان املخل�شة لدعم جهود دعم �شيادة ال�شودان و�شامة اأرا�شيه ودرء 

حماولت التدخل يف �شوؤونه الداخلية.

 

بكين- متابعة

 اأك��د ماثي��و رايكروف، من��دوب بريطاني��ا الدائم 
ل��دي الأمم املتح��دة، اإن لن��دن تراج��ع �شيا�ش��ة 

مبيعات ال�شاح للريا�س.
 واأعل��ن الدبلوما�ش��ي الربيط��اين اأن ب��اده دعت 
ال�شعودي��ة اإىل التحقي��ق ب�شاأن مزاع��م ا�شتهداف 
مدنيني يف اليمن.  وقال رايكروف، يف ت�ريحات 
اإعامي��ة داخ��ل مق��ر الأمم املتح��دة "بريطاني��ا 
تق��دم الدعم ال�شيا�شي لق��وات التحالف.. لكنها مل 
تتدخ��ل ملن��ع ت�شكيل جلن��ة حتقيق دولي��ة ب�شاأن 
النته��اكات".  وت�ريحات رايك��روف �شبابية، 
فق��د مل��ح اإىل مراجع��ة �شيا�ش��ة ب��اده ملبيعات 
الأ�شلحة لل�شعودية، ومل يتطرق اإىل اأي نتائج بهذا 
ال�شاأن اأو ق��رارات اتخذتها حكومته للحد من بيع 

الأ�شلح��ة للريا�س وقال: "اململكة املتحدة لديها 
جمموع��ة وا�شح��ة ج��دا م��ن �شيا�ش��ات احلد من 
الأ�شلحة، ونحن را�شون عن اأي مبيعات لاأ�شلحة 
نق��وم بها يف اأي مكان يف العامل، مبا يف ذلك ما 
يتعلق باليم��ن".  وكانت و�شائل اإعام بريطانية 
ك�شفت يف وق��ت �شابق عن ات�شالت �شعودية مع 
لن��دن لعدم حظ��ر مبيع��ات الأ�شلح��ة الربيطانية 
لل�شعودية اإثر تنديدات اأممية طالبت بحظر بيعها.  
لك��ن بريطانيا مل تر حت��ى الآن دليا على وجود 
خط��ر جدي من �شاأنه اأن ينتهك القانون الإن�شاين 
ال��دويل يف حالة توريد اململكة املتحدة الأ�شلحة 
لل�شعودية.  من جهتها اتهمت منظمة "اأوك�شفام" 
لاإغاث��ة الإن�شاني��ة موؤخرا احلكوم��ة الربيطانية 
ب�"الإن��كار والت�شليل" ب�شب��ب موافقتها على بيع 
اأ�شلح��ة لل�شعودية قد ت�شتخ��دم يف احلرب الدائرة 

يف اليم��ن، وتقول اأوك�شف��ام اإن بريطانيا حتولت 
م��ن "داع��م متحم���س" ملعاهدة احلد م��ن جتارة 

الأ�شلحة اإىل "واحدة من اأبرز املنتهكني" لها.
 ويتوق��ع من احلكومات املوقع��ة على املعاهدة، 
مث��ل بريطانيا، مراجع��ة عقود ت�شدي��ر الأ�شلحة 
للتاأكد من اأنه��ا ل تنتهك قرارات احلظر ال�شارية، 
ول��ن ت�شتخدم يف جرائم ح��رب اأو انتهاك حلقوق 
الإن�ش��ان اأو اجلرمية املنظم��ة اأو يف اأغرا�س غر 
قانوني��ة.  يذكر اأن الربمل��ان الأوروبي ح�س يف 
فرباير/�شب��اط املا�ش��ي الحت��اد الأوروبي على 
فر���س حظر على ت�شدير الأ�شلح��ة اإىل ال�شعودية 
ودعا الربملان بريطانيا وفرن�شا وحكومات دول 
الحت��اد الأوروب��ي الأخ��رى اإىل التوقف عن بيع 
الأ�شلح��ة اإىل دولة تته��م با�شتهداف املدنيني يف 

اليمن.

 ك�شف��ت م�شادر اأردنية مطلعة عن اجتماعات جتري 
حالي��ًا ب��ني الأردن والولي��ات املتح��دة الأمريكية 
يف وا�شنط��ن، للتباح��ث حول امل�شاع��دات الأمريكية 
املتوقع��ة للع��ام 2017، وفق��ًا ملا ذكرت��ه م�شادر 

اعامية يوم ام�س الأربعاء.
 واأ�ش��ارت امل�ش��ادر اإىل اأن هذه امل�شاعدات تاأتي يف 
�شي��اق مذك��رة التفاهم بني البلدي��ن والتي كانت قد 
خ�ش�ش��ت مليار دولر �شنويًا لاأردن خال ال�شنوات 

الثاث 2015 و2016 و2017.

 ي�شار اإىل اأّن حجم امل�شاعدات الأمريكية التي �شتقدم 
ل��اأردن للع��ام احل��ايل �شت�ش��ل اإىل 1.250 ملي��ار 
دولر، بزي��ادة حوايل 250 ملي��ون دولر عن العام 
ال��ذي �شبق��ه، م��ع الإ�ش��ارة اإىل اأّن توقي��ع اتفاقيات 
امل�شاع��دات تاأخرت لهذا الع��ام اإذ من املعروف اأنها 

توقع عادة نهاية �شبتمرب )اأيلول( من كل عام.
 وم��ن املتوق��ع اأي�ش��ًا اأن يت��م توقي��ع قر���س البنك 
الدويل املي�ر الذي وافق على تقدميه لاأردن موؤخراً 

والذي �شي�شل اإىل حوايل 300 مليون دولر.
 وكان البن��ك الدويل قد تعهد بتق��دمي قر�س لاأردن 
بحج��م 300 مليون دولر وذلك �شمن برنامج قائم 

عل��ى نتائج خمرج��ات موؤمتر لن��دن للمانحني الذي 
عقد يف فرباير )�شباط( من العام احلايل. 

 وكان جمل���س املديري��ن التنفيذي��ني ق��د وافق على 
تق��دمي القر���س املي���ر ل��اأردن لتموي��ل برنام��ج 
"فر�س اقت�شادية لاأردنيني والاجئني ال�شوريني" 
القت�شادي��ة  الفر���س  حت�ش��ني  اإىل  يه��دف  ال��ذي 
لاأردني��ني وال�شوريني من خ��ال اإ�شاح ت�ريعات 
�ش��وق العمل الأردين باإتاحة اإمكانية الو�شول ل�شوق 
العمل الر�شم��ي اأمام الاجئني ال�شوري��ني، وال�شماح 
لهم بامل�شاهم��ة يف الأن�شط��ة القت�شادية الأردنية 

ب�شورة �رعية.

بريطانيا تراجع مسألة بيع األسلحة للسعودية

اجتماعات أردنية أمريكية لبحث المساعدات لالجئين
عمان- متابعة

لندن - متابعة

أنصار الله »الحوثيون« يشكلون حكومة إنقاذ في صنعاء
 عل��ى اث��ر التوت��ر ال�شيا�شي احلا�ش��ل يف اليمن ���رع املجل�س 
ال�شيا�شي العلى امل�شكل من احلوثيني واملوايل للرئي�س اليمني 
ال�شاب��ق علي عب��د اهلل �شال��ح، يف ت�شكيل حكوم��ة انقاذ وطني 
موازي��ة حلكوم��ة الرئي�س املعرتف ب��ه دوليا عبد رب��ه من�شور 

هادي، الذي يتخذ من كربى مدن اجلنوب "عدن" مقرا له.
 وق��ال "املجل�س ال�شيا�شي الأعلى" يف نهاية متوز، اإن احلكومة 
اجلدي��دة مقره��ا �شنع��اء ويراأ�شها عبد العزيز ب��ن حبتور، الذي 
كان حمافظ��ا لعدن اإىل ح��ني �شقوطها لفرتة ق�ش��رة يف اأيدي 
احلوثي��ني يف اآذار 2015 ه��و ع�ش��و يف املكت��ب ال�شيا�ش��ي ل��� 

"حزب املوؤمتر ال�شعبي العام" بزعامة �شالح.
 وت�ش��م ه��ذه "احلكوم��ة اجلدي��دة" 27 وزي��را بينه��م خم���س 
ن�ش��اء، ومبوجب ق��رار ت�شكيلها، فقد عني اأبو بك��ر القربي، وزير 
اخلارجي��ة ال�شابق والقيادي يف "حزب املوؤمتر ال�شعبي"، وزيرا 
للخارجي��ة، اأم��ا وزارة الدف��اع فعهد بها احلوثي��ون اإىل ح�شني 
خ��ران ال��ذي كان ي�شغ��ل املن�ش��ب نف�ش��ه يف اللج��ان الثورية 

التابعة للمتمردين.
 وم��ن �شاأن ت�شكيل هذه "احلكومة" اأن يزيد من تعقيدات الأزمة 
اليمني��ة واأن ي�شيق اآفاق احلل ال�شيا�شي، وكان اإعان احلوثيني 
ت�شكي��ل "املجل���س ال�شيا�شي الأعلى" يف 28 متوز اأدى يف 6 اآب 
اإىل تعلي��ق مفاو�شات ال�شام اليمنية التي رعتها الأمم املتحدة 

يف الكويت ملدة ثاثة اأ�شهر.
 ويعتق��د مراقبون اأن هذه اخلطوة ه��ي عقبة جديدة اأمام جهود 
اإح��ال ال�شام يف اليمن و�شعها قرار املجل�س ال�شيا�شي الأعلى 
يف �شنع��اء بت�شكي��ل حكوم��ة موازي��ة للحكومة املع��رتف بها 

دوليا واملوجودة يف عدن.
 فبع��د حالة التفاوؤل التي �شادت اإث��ر ا�شتئناف املبعوث الدويل 
اإ�شماعي��ل ول��د ال�شي��خ اأحم��د م�شاعيه لعق��د جول��ة حا�شمة من 
املفاو�ش��ات ا�شتن��ادا اإىل مقرتحات وزي��ر اخلارجية الأمريكي 
جون كري، جاء قرار ت�شكيل احلكومة ليزيد من عمق اخلافات 
ولتكري�س حالة النق�شام بني اليمنيني بوجود حكومتني اإ�شافة 

اإىل جي�شني وم�رفني.
 واأوق��ع الن��زاع يف اليمن 6700 قتيل وت�شب��ب يف نزوح ثاثة 
ماي��ني ميني عل��ى الأقل منذ تدخ��ل حتالف تق��وده ال�شعودية 

دعما لقوات هادي يف اآذار 2015.

بغداد - خاص

شريكا ترامب وكلينتون يتفقان على التدخل العسكري في حلب
اإط��ار  تلفزيوني��ة جمعتهم��ا يف   ويف مناظ��رة 
احلمل��ة النتخابية التي يتناف�ش��ان يف خ�شمها 
عل��ى �شغ��ل من�ش��ب نائ��ب الرئي���س الأمريك��ي، 
ق��ال كاين، "جنمع اأن��ا وهي��اري كلينتون على 
�رورة اإقامة مناطق اآمن��ة لإي�شال امل�شاعدات 
الإن�شاني��ة ملحتاجيه��ا مب��ا يت�شق م��ع القرارات 

الأممية للعام 2014".
 وعلى �شعيد العاق��ات مع رو�شيا، و�شف كاين 
الرئي���س الرو�شي فادمير بوت��ني ب�"الدكتاتور" 
واأع��رب رغ��م ذل��ك ع��ن ا�شتع��داد فريق��ه لإب��رام 
�شفقة مع رو�شيا. واأ�ش��اف: "كلينتون، ل تعتزم 
الإط��راء على بوت��ني، كما ل تعت��ربه �شابا رائعا، 
لكنه��ا ورغم ذل��ك، م�شتعدة للجلو���س اإىل طاولة 
املفاو�ش��ات واإبرام �شفق��ة حا�شمة مع رو�شيا"، 
متهم��ا ترام��ب بالنحن��اء اأم��ام "الدكتاتوريني 
فادمير بوتني، وكيم جوجن اأون، ومعمر القذايف 

و�شدام ح�شني".
 اأم��ا مايكل بن�س �ري��ك دونالد ترامب، فقد كان 
اأكرث �رامة يف موقفه على �شعيد ال�شبيل الأجنع 
للح��ل يف �شوريا والتعامل مع رو�شيا، حيث �شدد 
عل��ى �رورة ���رب "النظ��ام ال�ش��وري" حلمله 
عل��ى ف��ك احل�شار ع��ن مدين��ة حلب، معت��ربا اأنه 
"اإذا ما �شاركت رو�شيا وا�شتمرت يف هذا الهجوم 
الوح�ش��ي عل��ى حل��ب، �شيتوج��ب عل��ى الوليات 
املتحدة حينه��ا ا�شتخدام القوة الع�شكرية ل�رب 

مواقع النظام ال�شوري".

 واأ�ش��اف: رو�شيا متل��ي على الولي��ات املتحدة 
���روط احل��ل يف �شوري��ا، فيما ا�شط��رت بادنا 
لان�شح��اب م��ن التفاق��ات م��ع مو�شك��و لوقف 

اإط��اق الن��ار يف �شوري��ا، يف وق��ت ي�شتم��ر في��ه 
بوتني يف ن�ر عنا�ر الدفاع اجلوي هناك.

 وعل��ى �شعي��د ق�شاي��ا الهج��رة والاجئ��ني، اأكد 

بن�س على ا�شتعداد ترامب لوقف برنامج ا�شتقبال 
الاجئ��ني ال�شوري��ني اإذا م��ا ف��از يف انتخاب��ات 
الرئا�ش��ة الأمريكية، معت��ربا اأن املهمة الرئي�شية 

بالن�شب��ة اإىل وا�شنط��ن تتمث��ل يف �شم��ان اأم��ن 
املواطن��ني الأمريكيني، خافا لهياري كلينتون 
التي تعتزم زيادة عدد الاجئني ال�شوريني الذين 

قد ت�شتقبلهم الوليات املتحدة.
 كاين من جهته، انهال خال املناظرة املذكورة 
عل��ى ترام��ب و�ريك��ه بالنتقادات، معت��ربا اأنه 
"عل��ى بن���س اإع��داد اإقراراته ال�ريبي��ة لرتامب 
لتثب��ت اأهليته ل�شغل من�شب نائ��ب الرئي�س، فيما 
على ترام��ب تقدمي اإقرارات��ه ال�ريبية هو الآخر 

ليثبت كذلك اأنه موؤهل ملن�شب الرئي�س".
 بن�س بدوره اأجاب بالقول،"ترامب كقطب عقاري 
يف نيوي��ورك، وفر اآلف الوظائف وفر�س العمل، 
وا�شتخدم قوانني ال�رائب يف الوليات املتحدة 

وفقا لاأغرا�س املخ�ش�شة لها".  
 ه��ذا، وج��اءت املناظ��رة ب��ني كاي��ن وبن�س يف 
مرحل��ة حا�شمة م��ن �شب��اق انتخاب��ات الرئا�شة 
الأمريكي��ة، حيث ت�شع��ى املر�شح��ة الدميقراطية 
كلينتون ل�شتغال تقرير ن�ر موؤخرا عن �رائب 
ترام��ب، لتع��زز تقدمه��ا يف ا�شتطاع��ات الراأي، 
فيم��ا يتطلع الأخر اإىل تن�شي��ط و�شعه بعد اأدائه 
الذي و�ش��ف ب�"املهتز" يف املناظ��رة الأوىل مع 

كلينتون الأ�شبوع املا�شي.
 ي�ش��ار اإىل اأن املم�شك ال�ريبي على ترامب، كان 
قد برز يف اأعقاب تقرير اأعدته �شحيفة "نيويورك 
تاميز"، اأت��اح الفر�ش��ة للدميقراطي��ني ملهاجمة 
ترامب، اإذ رجح��ت ال�شحيفة الأمريكية املذكورة 
اأن يك��ون ترامب قد ته��ّرب من ت�شدي��د التزاماته 

ال�ريبية يف باده طيلة 18 عاما.

الجورنال - متابعة

 �أجمع تيم كاين �شريك 
كلينتون، ومايك بن�س 

�شريك تر�مب على �شرورة 
�إقامة مناطق �آمنة يف حلب 
حلماية �ملدنيني، حيث �أكد 

�لأول �تفاقه و�شريكته على 
ذلك، فيما دعا �لثاين �إىل 

�شرب "�لنظام" �ل�شوري.


