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األردن ينهي التعامل باتفاقية وادي عربة 
الموقعة مع إسرائيل

موسكو: 88 ألف إرهابي قتلوا خالل 3 سنوات

نيجيريا: 55 قتياًل في مصادمات بين مسلمين 
تحضيرات لقمة جديدة تجمع ترامب وكيمومسيحيين داخل سوق

عم��ان - اجلورنال: اعلن العاهل الأردين عبد اهلل الثاين عن اإنهاء ملحقي الباقورة 
والغم��ر من اتفاقية وادي عربة املوقعة م��ع اإ�رسائيل عام 1994. وقال امللك عبد 
اهلل اإن��ه مت اإبالغ تل اأبيب بقراره، م�ضددا عل��ى اأن اأرا�ضي منطقتي الباقورة والغمر 
اأردني��ة خال�ضة، و�ضتظ��ل اأردنية، وميار�س الأردن �ضيادت��ه عليها بالكامل، ح�ضب 
قول��ه. كم��ا اأو�ضح يف تغريدته على "تويرت" اأن قراره ج��اء من حر�ضه على اتخاذ 
كل م��ا يل��زم من اأج��ل م�ضلحة البالد واملواطن��ن. لطاملا كانت الباق��ورة والغمر 
على راأ�س اأولوياتنا، وقرارنا هو اإنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية ال�ضالم 
انطالقا من حر�ضنا على اتخاذ كل ما يلزم من اأجل الأردن والأردنين. كما �ضلمت 
وزارة اخلارجي��ة الأردنية، الأحد، مذكرتن اإىل اإ�رسائي��ل ب�ضاأن قرار اململكة اإنهاء 
امللحق��ن اخلا�ضن مبنطقتي الباقورة والغم��ر يف معاهدة ال�ضالم بن عمان وتل 
اأبي��ب. ومن املتوق��ع اأن يعقد جمل�س ال��وزراء الأردين، اليوم، جل�ض��ة طارئة لتنفيذ 
الأم��ر امللك��ي باإنه��اء ملحقي الباق��ورة والغمر م��ن اتفاقية ال�ضالم م��ع اإ�رسائيل. 
وكان��ت فعاليات �ضعبية وحزبية اأردنية طالبت املل��ك با�ضتعادة اأرا�ضي الباقورة 
والغمر وا�ضرتجاعهما وو�ضعهما حتت ال�ضيادة الأردنية. ويف حال مل يتخذ الأردن 

هذا القرار فاإن التجديد التلقائي للملحقن �ضيتم يف 26 اأكتوبر 2019.

مو�ضك��و - اجلورن��ال: اأعلن وزير الدفاع الرو�ضي �ضريغ��ي �ضويغو، ت�ضفية 87 األفًا 
و500 اإرهاب��ي، عل��ى م��دار ثالث �ضن��وات، خالل العملي��ة الع�ضكري��ة الرو�ضية يف 
�ضوري��ة وفق وكالة »�ضبوتني��ك« الرو�ضية. وقال �ضويغو خ��الل الجتماع اخلام�س 
لوزراء دفاع الدول الأع�ضاء يف رابطة دول جنوب �رسقي اآ�ضيا )اآ�ضيان( وال�رسكاء 
احل��وار، "على مدار الف��رتة الزمنية للعمليات القتالي��ة يف �ضورية، متت ت�ضفية ما 
جمموع��ه ح��واىل 87 األفًا و500 اإرهابي، وحتري��ر 1411 منطقة �ضكنية، وحترير 
اأك��ر م��ن 95 يف املئة من الأرا�ض��ي ال�ضورية من الإرهابي��ن".  واأ�ضاف: »نفذت 
الق��وات الف�ضائية الرو�ضية خالل عملياته��ا الع�ضكرية يف �ضورية اأكر من 40 األف 
طلعة قتالية، م�ضرياً اإىل اأن اأكر من 21 األف طلعة مت تنفيذها لياًل.  وتابع �ضويغو: 
»خالل الإجراءات القتالية، مت تدمري نحو 122 األف موقع للمجموعات الإرهابية، 
ف�ضاًل عن حتييد جزء كبري من الإرهابين«. وزاد: »يف �ضورية، ح�ضلنا على جتربة 
قتالية غنية ونحن على ا�ضتعداد لتقا�ضمها«. واأكد وزير الدفاع الرو�ضي اأن الظروف 
ال�رسورية كافة لقيام �ضورية كدولة موحدة موجودة حاليًا، م�ضدداً يف الوقت ذاته 

على �رسورة بذل جهود دولية لتحقيق هذا الهدف.

اجلورن��ال - متابع��ة: خلف��ت اأعم��ال عنف طائفي��ة اندلع��ت ب�ضبب م�ضاج��رة يف اأحد 
الأ�ض��واق يف �ضم��ايل نيجريي��ا 55 قتي��ال، ح�ضبما اأعل��ن رئي�س البالد حمم��د بخاري. 
وذك��رت تقارير اأن ا�ضتب��اكات اندلعت بن عدد من ال�ضباب امل�ضلمن وامل�ضيحين بعد 
خ��الف وقع بن جمموعة حّمالن يف بلدة كا�ضوان ماغ��اين بولية كادونا ال�ضمالية. 
وفر�ض��ت ال�ضلطات حظ��ر جتول على مدار ال�ضاعة يف البلدة. وع��ادة ما ت�ضهد نيجرييا 
اأعمال عنف طائفية. وقال املتحدث با�ضم الرئا�ضة النيجريية، غاربا �ضيهو، يف تعليق 
ل��ه عل��ى تويرت، اإن الرئي�س بخ��اري يوؤمن باأن ال�ضتخدام املتك��رر للعنف يف مثل تلك 
اخلالف��ات "م�ض��در قل��ق �ضديد". وق��ال مفو���س ال�رسط��ة يف الولي��ة اإن 22 �ضخ�ضا 
اعتقل��وا بع��د احلادث. وقال بخ��اري اإنه دون الوفاق بن التي��ارات املختلفة "�ضيكون 

من امل�ضتحيل اإجنار اأعمالنا اليومية". 

اأع��رب وزير اخلارجية الأمريك��ي مايك بومبيو عن اأمله 
يف ا�ضتقب��ال نظريه الكوري ال�ضمايل خالل 10 اأيام يف 
وا�ضنطن ملتابع��ة التح�ضري لقمة جدي��دة جتمع دونالد 
ترام��ب وكيم جون��غ اأون. ويف رد على �ضوؤال خالل لقاء 
اأجرت��ه معه اإذاعة �ضوت اأم��ريكا حول احتمال عقد قمة 
بن ترامب وكيم “يف امل�ضتقبل القريب”، اأجاب بومبيو 

ب�”نعم”. واأ�ضاف الوزير الأمريكي “ل ميكنني اأن اأقول 
متى، لأن التاريخ مل يحدد بعد” م�ضريا غلى العمل “على 
ايجاد تواريخ واأمكنة مالئمة للرئي�ضن”. وتابع بومبيو 
قوله:”يعرتيني اأمل كبري باإمكانية عقد اجتماعات بن 
م�ضوؤول��ن رفيع��ن” يف وا�ضنطن “بين��ي وبن نظريي 
خ��الل اأ�ضب��وع ون�ضف تقريب��ا من اأج��ل متابعة احلوار 
ك��ي يتمك��ن الرئي�ض��ان خ��الل القمة من حتقي��ق خطوة 
كب��رية نحو ن��زع ال�ض��الح الن��ووي”. وعق��دت اأول قمة 

تاريخي��ة جمعت ب��ن ترام��ب وكي��م يف 12 حزيران/
يوني��و يف �ضنغافورة. وتعه��د الزعيم الك��وري ال�ضمايل 
حينه��ا ب�”ن��زع ال�ض��الح الن��ووي ب�ضكل كام��ل يف �ضبه 
اجلزيرة الكورية”. وكلف بومبيو من اجلانب الأمريكي، 
بالتفاو���س ملتابع��ة تطبي��ق ه��ذا التعه��د املبهم وقام 
بزيارتن هذا ال�ضيف لكوريا ال�ضمالية. والتقى الرئي�س 
الأمريك��ي دونال��د ترامب م��ع الزعيم لك��وري ال�ضمايل 
كيم جون��غ اأون الثالث��اء 12 يونيو/حزي��ران، يف قمة 

تاريخية يف �ضنغافورة. ويعد ترامب اول رئي�س اأمريكي 
يتفاو�س ب�ضكل مبا�رس وهو على راأ�س مهامه مع وريث 
اأ�رسة كيم احلاكمة يف كوريا ال�ضمالية. ويريد ترامب اأن 
تتخل��ى كوريا ال�ضمالية عن تر�ضانتها لالأ�ضلحة النووية 
يف مقاب��ل تخفيف العقوب��ات القت�ضادي��ة املفرو�ضة 
عليه��ا، بينم��ا رف�ض��ت كوري��ا ال�ضمالي��ة التخل��ي ع��ن 
تر�ضانته��ا النووية ب�ضورة اأحادية وتدافع عن براجمها 
النووي وال�ضاروخي كرادع ملا تراه التدخل الأمريكي.

، اإنه "على مدى 30 عاما كانت املعاهدة ركيزة 
اأ�ضا�ضية لأم��ن اأوروبا". واأ�ضاف: "عادة ما كنا 
نح��ث رو�ضيا على معاجل��ة التهامات اخلطرية 
بخرقه��ا التفاقية، نح��ن الآن نطالب الوليات 
املتح��دة بالنظر بعناي��ة اإىل العواقب املحتملة 
م��ن ان�ضحابه��ا".     واأعل��ن الرئي���س الأمريك��ي 
دونال��د ترامب، اأم�س ال�ضب��ت، اأنه �ضين�ضحب من 
معاه��دة ال�ض��الح الن��ووي املوقعة م��ع رو�ضيا. 
واأعلن ترامب، اأن ب��الده �ضتن�ضحب من معاهدة 
الأ�ضلح��ة النووي��ة املوقع��ة م��ع رو�ضي��ا ب�ضبب 
انته��اك الأخ��رية له��ا، ح�ض��ب و�ضف��ه. ونقل��ت 
"اأ�ضو�ضيتد بر�س" عن ترامب قوله اإنه �ضين�ضحب 

م��ن اتفاقية "الق��وى النووي��ة متو�ضطة املدى" 
ب�ضبب "انتهاك رو�ضيا لها" على حد قوله.

وق��ال مدير اإدارة �ضوؤون عدم النت�ضار والرقابة 
الرو�ضي��ة،  اخلارجي��ة  ب��وزارة  الأ�ضلح��ة  عل��ى 
فالدمي��ري يرماك��وف، يف 10 اأكتوبر/ت�رسي��ن 
املتح��دة  الولي��ات  قي��ام  اإن  اجل��اري،  الأول 
بن���رس من�ضات اإطالق طراز "ام —ك 41" على 
اأرا�ضي رومانيا وبولندا يتعار�س مع اتفاقيات 
التخل���س م��ن ال�ضواريخ املتو�ضط��ة والق�ضرية 

املدى.
يذك��ر اأن معاهدة احلد من ال�ضواريخ املتو�ضطة 
والق�ض��رية امل��دى "معاه��دة الق��وات النووي��ة 
املتو�ضطة"، "اأي اإن اإف"، متَّ التوقيع عليها بن 
كل من الولي��ات املتح��دة الأمريكية والحتاد 

ال�ضوفيات��ي يف العام 1987، ووقعت املعاهدة 
الأمريك��ي  الرئي���س  قب��ل  م��ن  وا�ضنط��ن  يف 
رونال��د ريغان والزعي��م ال�ضوفيات��ي ميخائيل 
غوربات�ض��وف، وتعه��د الطرف��ان بع��دم �ضن��ع 
اأو جتري��ب اأو ن���رس اأي �ضواري��خ بالي�ضتي��ة اأو 
جمنح��ة اأو متو�ضطة، وبتدم��ري كافة منظومات 
ال�ضواري��خ التي يرتاوح مداها املتو�ضط ما بن 
5500-1000 كيلوم��رت، ومداه��ا الق�ضري ما 

بن 500─1000 كيلومرت.
وبحلول ماي��و/اآذار 1991، مت تنفيذ املعاهدة 
ب�ض��كل كام��ل، حي��ث دم��ر الحت��اد ال�ضوفياتي 
تطل��ق  وجمنح��ا  بالي�ضتي��ا  �ضاروخ��ا   1792
م��ن الأر�س، يف حن دم��رت الوليات املتحدة 
الأمريكية 859 �ضاروخ��ا. وجتدر الإ�ضارة اإىل 
اأن املعاه��دة غري حمددة امل��دة، ومع ذلك يحق 
لكل ط��رف املعاه��دة ف�ضخه��ا بعد تق��دمي اأدلة 

مقنعة تثبت �رسورة اخلروج منها.
ومن ح��ن اإىل اآخر تتب��ادل رو�ضي��ا والوليات 
بانته��اك  التهام��ات  الأمريكي��ة  املتح��دة 
املعاه��دة املذك��ورة، حي��ث تتح��دث الوليات 
املتح��دة ع��ن تطوير يف رو�ضيا فئ��ة جديدة من 
الأ�ضلح��ة وتخ�ض���س الأموال لتطوي��ر الأ�ضلحة 
امل�ض��ادة، اأم��ا رو�ضي��ا فتعرت���س عل��ى تطوير 
اأم��ريكا طائ��رات بدون طي��ار الهجومي��ة ونقل 
من�ضات اإطالق امل�ضموح بها من نوع "اإم كي- 
41" من ال�ضفن اإىل الرب، كما حدث يف رومانيا 

وبولندا.

بعد حادثة خاشقجي.. مساٍع دولية لتنحية بن سلمان

المانيا تحذر أمريكا من عواقب خروجها من 
معاهدة األسلحة النووية

الجورنال - متابعة

واشنطن - الجورنال

بفع��ل ت�ضارع ردود الأفع��ال الدولية عل��ى خلفّية ق�ضّية 
اختفاء ال�ضحفي ال�ضعودي، جمال خا�ضقجي، منذ دخوله 
قن�ضلّية بالده باإ�ضطنبول وعدم خروجه منها، يف الثاين 
م��ن اأكتوبر اجلاري، و�ضط حديث عن اغتياله، بداأ احلديث 
داخ��ل دوائر �ضن��ع القرار بالولي��ات املتحدة عن اتخاذ 
ق��رار مبنع ويل العهد، حممد بن �ضلمان، من تويّل ال�ضلطة 
خلفًا لوالده. ورغم اأن التفا�ضيل النهائية مل�ضار التحقيق 
مب�ض��ري خا�ضقج��ي مل ت�ض��در بعد، ف��اإن مراقب��ن وعدداً 
م��ن ال�ضخ�ضي��ات الغربية الهام��ة اأّكدت اأن م��ا قبل هذه 
احلادثة ل��ن يكون م�ضابهًا ملا بعده��ا، خا�ضة اأن جميع 
الأدّل��ة ت�ض��ري اإىل ت�ضفية خا�ضقجي بطريق��ة وح�ضّية من 
ي�ضًا م��ن اململكة، وبعلم  قبل فرق��ة اغتيال ج��اءت خ�ضّ
ب��ن �ضلمان �ضخ�ضّي��ًا. ويف ه��ذا ال�ضياق ه��ّدد م�ضوؤولون 
اأمريكي��ون، يف مقّدمتهم الرئي���س دونالد ترامب، بفر�س 
عقوب��ات على ال�ضعودية اإذا ما ثبت وقوفها خلف ت�ضفية 
خا�ضقج��ي، الأم��ر الذي ف���رّسه مراقبون باق��رتاب تخّلي 
اأن  ال�ضع��ودي، بع��د  الإدارة الأمريكي��ة ع��ن ويل العه��د 
كان "احل�ض��ان الراب��ح" الذي لطاملا راه��ن عليه ترامب 
و�ضه��ره جاري��د كو�ض��ر. املعلومات التي ح�ض��ل عليها 
"اخللي��ج اأونالي��ن" من م�ضادر خمتلف��ة توؤّكد اأن هناك 
�ضعي��ًا واإرادة دولّي��ة وعربي��ة وحملّي��ة للتخّل�س من بن 
�ضلم��ان واإنهائ��ه �ضيا�ضّي��ًا؛ بع��د اأن ت�ضّبب��ت �ضيا�ضات��ه 
الداخلي��ة واخلارجية باإدخال بالده واملنطقة يف �ضل�ضلة 
م��ن الأزمات غ��ري امل�ضبوقة. م�ضادر "اخللي��ج اأونالين" 
اأّك��دت اأن حالة الغ�ض��ب وال�ضخط على ب��ن �ضلمان لي�ضت 
عل��ى ال�ضعيد ال��دويل فقط، بل اإن اجلو الع��ام الذي ي�ضود 
عائل��ة "اآل �ضع��ود" يف اململكة ي�ض��ري اإىل التح�ضري لأمر 
كبري خالل الفرتة املقبلة، قد ي�ضل اإىل ال�ضطفاف خلف 
�ضخ�ضّي��ة توافقّي��ة ودعمها للقيام بتح��ّرك مدرو�س �ضّد 
املل��ك �ضلمان وابن��ه. وت�ضيف امل�ض��ادر: اإن "بن �ضلمان 
اأ�ضب��ح يعي���س يف عزل��ة اأ�ضّد م��ن ذي قبل عل��ى م�ضتوى 
مكانت��ه و�ضعبّيت��ه داخ��ل العائل��ة، وب��داأ ي�ضع��ر بتهدي��د 
وج��ودّي ل��ه اأكر من ذي قب��ل )يف اإ�ض��ارة اإىل اعتقالت 
فن��دق الريت��ز كارلت��ون التي طال��ت اأم��راء وم�ضوؤولن(، 
خا�ض��ة اأن عّم��ه، اأحمد ب��ن عبد العزيز، ال��ذي يعّد الأحّق 
باملل��ك منه، موجود خ��ارج اململكة، ول تع��رف الدوائر 

ط بالوقت احلايل". املحيطة بويل العهد ماذا يخطِّ

الرياض - الجورنال

طالب وزير الخارجية 

األلماني، هايكو ماس، 

الواليات المتحدة 

األميركية بالنظر بعناية 

إلى عواقب خروجها من 

معاهدة األسلحة النووية 

متوسطة المدى. وقال 

ماس، في بيان نقلته وكالة 

"رويترز"

االسد يتهم دوال بالتدخل بشأن التسوية السورية

قال الرئي���س ال�ضوري ب�ضار الأ�ضد اإن بع�س دول املنطقة والعامل 
توا�ض��ل التدخل يف امل�ضار ال�ضيا�ض��ي وممار�ضة ال�ضغوط لفر�س 
اإرادتها على ال�ضورين وهو ما قد يعيق اإحراز اأي تقدم �ضيا�ضي.

ج��اء ذل��ك خالل اجتم��اع بن الأ�ض��د ومبعوث الرئي���س الرو�ضي 
اخلا�س اإىل �ضوري��ة األك�ضندر لفرينتييف ونائب وزير اخلارجية 
الرو�ض��ي �ضريغي فري�ضينن يف دم�ض��ق. وبحث الطرفان تطورات 

الأو�ض��اع يف �ضوري��ة وعملي��ة ت�ضكي��ل جلن��ة مناق�ض��ة الد�ضتور 
احل��ايل حيث اأكد الرئي���س ال�ضوري اأن دم�ض��ق م�ضتمرة يف العمل 
م��ع كل من لديه الإرادة احلقيقية للق�ض��اء على الإرهاب واإعادة 
ال�ضتق��رار ويف الوقت نف�ضه متم�ضكة بحقها الذي كفلته املواثيق 
الدولية بع��دم ال�ضماح لأي طرف خارج��ي بالتدخل يف �ضوؤونها 
الداخلية. بدوره عر�س لفرينتييف على الأ�ضد نتائج جولته التي 
�ضملت عددا من الدول العربية قبل زيارته دم�ضق موؤكدا اأن بالده 
ت�ضع��ى من خالل هذا احلراك الدبلوما�ض��ي اإىل تبادل الآراء حول 

ق�ضايا املنطقة وخا�ضة العملية ال�ضيا�ضية يف �ضوريا وا�ضتكمال 
معرك��ة الق�ض��اء على الإره��اب مبا ي�ضاه��م يف ا�ضتع��ادة الأمن 

وال�ضتقرار واحلفاظ على وحدة البالد وا�ضتقاللها.
وتوا�ضل رو�ضيا دعمها للجمهورية العربية ال�ضورية يف ا�ضتعادة 

احلياة ال�ضلمية.
واأعلن��ت ذل��ك �ضحيف��ة "نيزافي�ضيماي��ا غازيتا"، م�ض��رية اإىل اأن 
الت�ضوية ال�ضورية �ضتدخل مرحلة جديدة قريبا. وتخت�س املرحلة 

اجلديدة باإعادة احلياة ال�ضلمية.

دمشق - الجورنال


