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واشنطن تستثني روسيا من مطالبها 
بسحب القوات االجنبية من سوريا

تركيا تطالب أمريكا بتسليمها 84 عضوًا 
من جماعة "غولن"

منظمة دولية: تعذيب وتحرش جنسي للمعتقلين بالسعودية

اجلورن��ال - متابعة: طالب املبعوث اخلا���ص للواليات املتحدة املعني ب�سوؤون �سوريا 
/جيم���ص جيفري/ب�سحب القوات االجنبية يف �سوري��ا وبالدرجة االأوىل اإيران،م�ستثنيا 
رو�سي��ا م��ن املطالب��ة. وق��ال جيف��ري، يف موؤمت��ر �سحف��ي ان” املطال��ب االأمريكي��ة 
بان�سح��اب القوات االأجنبية من �سورية ال ت�سمل الوجود الرو�سي املتمثل بنقطة االإمداد 
امل��ادي التقن��ي يف طرطو���ص والقاعدة اجلوي��ة يف حميمي��م.”. واأو�س��ح جيفري ان” 
االإدارة االأمريكية ال تدرج هذين املركزين يف قائمة القوات التي يجب ان�سحابها الأنهما 
كان��ا موجودين يف �سوريا قبل ان��دالع االأزمة يف البالد عام 2011.”. وتابع جيفري: 
“�ستك��ون كل الق��وات االأخ��رى م�ستعدة للخروج من �سورية ح��ال ان�سحاب االإيرانيني 
ووج��ود حل �سيا�سي”. و �س��دد على ان” بالده ت�سعى يف �سوريا اإىل الق�ساء على تنظيم 
داع�ص”،موؤك��دا “رف�ص الوالي��ات املتحدة تقدمي اأي م�ساعدات الإعادة اأعمار البالد قبل 

اتخاذ رئي�سها، ب�سار االأ�سد، خطوات الإطالق عملية االنتقال ال�سيا�سي”.
 

انقرة - اجلورنال: اأعلن وزير اخلارجية الرتكي، مولود جاوي�ص اأوغلو، اأنه قدم لنظريه 
االأمريك��ي ماي��ك بومبيو، وم�ست�س��ار االأمن القومي ج��ون بولتون، الئح��ة ت�سم اأ�سماء 
84 م��ن اأع�س��اء منظمة "غولن" التي ت�سنفها تركيا اإرهابية، مطالبة بت�سليمهم لها. 
ج��اء ذلك يف ت�رصيحات لو�سائ��ل اإعالم تركية، مبقر اإقامة ال�سف��ري الرتكي بالعا�سمة 
وا�سنط��ن، تط��رق خالله��ا اإىل لقائ��ه امل�سوؤول��ني االأمريكي��ني، االثن��ني. وذك��ر اأنه يف 
لقائ��ه نظريه االأمريكي مبقر اخلارجي��ة بوا�سنطن "تناولنا بالطب��ع العالقات الثنائية 
ب��ني بلدين��ا، و�سب��ل اإعادتها لطبيعته��ا، اإىل جان��ب حديثنا عن منظمة فت��ح اهلل غولن 
االإرهابية". وتابع: "كما تناولنا خماوف تركيا بخ�سو�ص الدعم االأمريكي لتنظيم "ب 
ي د/بي كا كا )االأكراد(" يف �سوريا، ومقتل الكاتب ال�سعودي جمال خا�سقجي، وامللف 
ال�س��وري"، وا�سفًا اللقاءات التي اأجراه��ا ب�"البناءة". وبخ�سو�ص منظمة "غولن"، ذكر 
الوزير اأن "الواليات املتحدة على دراية بتطلعات تركيا وما تنتظره يف هذا االأمر، وكان 
الرئي���ص )الرتكي رجب طيب( اأردوغان قد اأبلغ )نظريه االأمريكي دونالد( ترامب، خالل 
ات�س��ال هاتفي بينهما، بقائمة املطلوبني من اأنقرة، وق��د قدمنا هذه القائمة لبومبيو، 
وبولت��ون". واأو�سح الوزير اأنهم �سيقوم��ون باإ�سافة اأ�سماء جديدة اإىل هذه القائمة عند 

�سدور قرارات من املحاكم الرتكية، واأدلة جديدة بخ�سو�ص عدد من االأ�سخا�ص.

الريا�ص - اجلورنال: ك�سفت منظمة العفو الدولية )اأمن�ستي(، يف تقرير لها، اأن الن�سطاء 
ال�سعودي��ني املحتجزي��ن ل��دى ال�سلط��ات، وبينه��م ن�س��اء معتق��الت تع�سفي��ًا، تعر�سوا 
للتحر���ص اجلن�س��ي والتعذيب، وغريها م��ن اأ�سكال �سوء املعاملة يف اأثن��اء اال�ستجواب. 
وقالت املنظمة، وفقًا لثالث �سهادات منف�سلة، اإن املحققني ا�ستخدموا ال�سعق املتكرر 
بالكهرباء، واجللد، يف اأثناء اال�ستجواب داخل �سجن ذهبان، موؤكدة اأن بع�ص املعتقلني 
ال يتمكن��ون م��ن الوقوف ب�سكل �سحي��ح، وبع�سهم ال ميكنه امل�س��ي.  املنظمة اأكدت اأن 
ال�سلط��ات ال�سعودي��ة ا�ستخدم��ت اأ�سالي��ب تعذي��ب خمتلفة م��ع املعتقلني، منه��ا تعليق 
بع�سه��م يف ال�سق��ف، يف حني ذك��رت اأن اأحد املعتقلني مت التحر�ص ب��ه جن�سيًا من قبل 
حمقق��ني يرتدون اأقنعة للوجه. واأو�سحت املنظمة اأن التقارير التي ت�سدر عن التعذيب 
والتحر�ص اجلن�سي تاأتي بعد اأ�سابيع قليلة على مقتل الكاتب وال�سحفي ال�سعودي جمال 
خا�سقج��ي، وتك�س��ف مزيداً من انته��اكات حقوق االإن�سان يف ال�سعودي��ة، بح�سب تعبري 
مدي��رة بحوث ال�رصق االأو�سط يف املنظمة، لني معل��وف. وبح�سب اإحدى ال�سهادات التي 
عر�ستها املنظمة يف تقريرها، فاإن بع�ص املعتقلني كانت اأيديهم ترجتف وتتحرك بال 
�سيط��رة منه��م، والبع�ص كان يعجز عل��ى الوقوف اأو امل�سي ب�س��كل �سحيح، اإ�سافة اإىل 

وجود عالمات التعذيب على اأج�سادهم.

انتخب��ت منظمة ال�رصطة الدولي��ة )اإنرتبول( املر�سح 
الك��وري اجلنوب��ي كي��م جون��غ يان��غ، ال��ذي تدعمه 
وا�سنط��ن، رئي�س��ا له��ا مل��دة عامني. وذك��ر احل�ساب 
الر�سم��ي للمنظم��ة على موقع توي��رت اأن "كيم جونغ 
يان��غ من جمهورية كوريا انتخ��ب رئي�سا لالإنرتبول 
مل��دة عام��ني". وكان ممث��ل جمل���ص االأم��ن القومي 
االأمريك��ي غاري��ت ماركي���ص، �رصح ب��اأن الواليات 
املتح��دة تدعم املر�سح الك��وري اجلنوبي كيم جونغ 
يان��غ ملن�س��ب رئي���ص االإنرتب��ول. وق��ال ماركي���ص 
لوكالة "�سبوتنيك": "اإن الواليات املتحدة تدعم بقوة 
كي��م جونغ يانغ، ع�سو اللجن��ة التنفيذية لالإنرتبول 
ع��ن كوري��ا اجلنوبية، وه��و الرئي�ص احل��ايل"، وزعم 
يف  االإنرتب��ول  ت�ستخ��دم  الرو�سي��ة  ال�سلط��ات  ب��اأن 
"مالحق��ة املعار�س��ني ال�سيا�سي��ني". وكان رئي���ص 
ال�رصطة اجلنائي��ة الدولية )انرتب��ول( ال�سيني مينغ 
هونغ��وى قد قدم ا�ستقالته م��ن من�سبه بعد اختفاءه 
الي��ام. وفتح��ت فرن�س��ا حتقيق��ا يف اختف��اء مين��غ 
هونغ��وى، وقال��ت م�س��ادر يف ال�رصط��ة، اإن عائلته 
فق��دت االت�سال معه من��ذ اأن ترك مقر االإنرتبول، يف 

مدينة ليون الفرن�سية، 

وق��ال �سنري، وه��و رئي���ص "موؤ�س�س��ة التفاهم 
العرقي" والذي ا�سُتقبل مراراً - وفق ال�سحيفة 
- خ��الل ال�سن��وات ال�15 املا�سي��ة يف ق�سور 
حكام ال�سعودية وعمان والبحرين واالإمارات، 
اإنه يتوق��ع اإقامة العالق��ات الدبلوما�سية بني 
العام  "اإ�رصائي��ل" ودول خليجية حتى نهاية 
املقبل. واأو�سح: "�سرنى قريبًا اإقامة العالقات 
ر�سمي��ًا م��ع البحري��ن، و�ستليه��ا �سقيقاتها"، 
م�سدداً على اأن "دول اخلليج تت�سابق ب�ساأن من 

�سيقيم العالقات مع تل اأبيب اأواًل".
واأ�سار احلاخ��ام اإىل اأن "خطر اإيران دفع دول 
اخللي��ج اإىل تغي��ري مواقفه��ا اإزاء اإ�رصائي��ل يف 
وجه الع��دو امل�سرتك"، م�سيف��ًا اأن "امل�سالح 
االقت�سادي��ة لعب��ت اأي�س��ًا دوراً مهمًا يف هذه 

العملية".
كم��ا لف��ت احلاخ��ام اإىل اأن ال��دول اخلليجي��ة 
تراجع��ت ع��ن �رصوطه��ا ال�سابق��ة ب�س��اأن حل 
الق�سي��ة الفل�سطينية قب��ل اإقامة العالقات مع 
تل اأبيب، م�سيف��ًا: اإن "تلك الدول تعترب حاليًا 
اأن الع��ودة اإىل طاولة املفاو�س��ات مع الدولة 

العربية تكفي الإقامة عالقات مع اإ�رصائيل".
وجاء هذا الت�رصيح بالتزامن مع اإعالن رئي�ص 
ال��وزراء االإ�رصائيل��ي بنيام��ني نتنياه��و اأن��ه 
يتوقع "مفاجاآت كبرية" بخ�سو�ص العالقات 
م��ع ال��دول العربية، وذلك بع��د زيارته �سلطنة 

عمان اأواخر اأكتوبر املا�سي.
واالأ�سب��وع املا�سي، �سارك وزي��ر االت�ساالت 
 Startup" االإ�رصائيل��ي اأيوب ق��را يف موؤمتر

عق��د  ال��ذي   "Nations Ministerial
يف املنام��ة بناًء عل��ى دعوة ر�سمي��ة. واأكدت 
اأحرن��وت" العربي��ة، يف  "يديع��وت  �سحيف��ة 
ذل��ك الوق��ت، اأن دع��وة املنام��ة ل�"اإ�رصائيل" 
م�سدره��ا ال�سعودي��ة "جل���ص نب���ص ال�س��ارع 

نقل��ت  اأن  و�سب��ق  التطبي��ع".  ب�س��اأن  العرب��ي 
و�سائل اإعالم اإ�رصائيلي��ة عن م�سادر اأمريكية 
مل تذك��ر ا�سمها، اأن رئي���ص الوزراء االإ�رصائيلي 
يعت��زم زي��ارة دول خليجية اأخ��رى، ا�ستكمااًل 
لزيارته اإىل عمان. وموؤخراً ا�ستقبلت االإمارات 

وزي��رة الثقافة والريا�س��ة، مريي ريغيف، يف 
اأبوظب��ي، وعزف الن�سيد الر�سم��ي االإ�رصائيلي، 
خ��الل بطول��ة اجل��ودو الدولي��ة يف اأبوظب��ي، 
اإ�ساف��ة اإىل زيارة وزير االت�س��االت اأيوب قرا 

لدبي.

كم��ا تعالت اأ�سوات الكت��اب ال�سعوديني الذين 
يدع��ون اإىل اإقامة عالق��ات علنية وتطبيع مع 

"اإ�رصائيل"، خالل العامني املا�سيني.
وكان ويل العه��د البحرين��ي، �سلم��ان بن حمد 
اإ�رصائيلي��ني،  م�سوؤول��ني  التق��ى  خليف��ة،  اآل 
اأبرزه��م �سمع��ون بريي��ز، يف منت��دى دافو�ص. 
وعام 2005 ق��ررت ال�سلطات البحرينية رفع 
احلظر ع��ن الب�سائع االإ�رصائيلي��ة يف االأ�سواق 
جمل���ص  عار�س��ه  ال��ذي  االأم��ر  البحريني��ة، 
الن��واب البحريني يف نهاي��ة العام نف�سه. ويف 
ع��ام 2006 األغ��ت اململك��ة مكت��ب املقاطعة 

االإ�رصائيلية.
خارجي��ة  وزي��ر  اجتم��ع   2007 ع��ام  ويف 
البحرين، خالد بن اأحمد اآل خليفة، مع نظريته 
االإ�رصائيلية، ت�سيبي ليفني. ويف 2009 و�سل 
وف��د بحرين��ي اإىل "اإ�رصائي��ل"، بداعي ت�سلم 5 
بحريني��ني �سارك��وا يف حمل��ة بحري��ة لك���رص 
احل�س��ار االإ�رصائيل��ي املفرو���ص عل��ى قطاع 
غ��زة. ويف العام نف�سه اقرتح ويل عهد اململكة 
التوا�س��ل م��ع االإ�رصائيليني وو�سائ��ل االإعالم 

االإ�رصائيلية.
البحري��ن دع��وة،  مل��ك  اأطل��ق   2017 وع��ام 
بح�سب �سحيف��ة "تاميز" الربيطاني��ة، الإنهاء 
املقاطع��ة العربي��ة ل�"اإ�رصائي��ل". ويف نهاي��ة 
 24 ي�س��م  بحرين��ي،  وف��د  زار  نف�س��ه  الع��ام 
�سخ�س��ًا، م��ن جمعي��ة "ه��ذه ه��ي البحري��ن" 
دول��ة االحتالل، تنفيذاً لق��رار اإنهاء املقاطعة. 
وتزامنت الزيارة مع اإعالن الرئي�ص االأمريكي، 
دونالد ترمب، اعتب��اره القد�ص عا�سمة لدولة 

االحتالل االإ�رصائيلي.

اأعل��ن وزير اخلارجية الرتكي، مول��ود ت�ساوو�ص اأوغلو، 
ال��ذي يق��وم بزي��ارة اإىل الوالي��ات املتح��دة، اأن �رصاء 
تركي��ا منظومات الدفاع اجل��وي ال�ساروخية الرو�سية 

اأن تلغيها. "اإ�ص400-"، �سفقة حم�سومة وال ميكن 
امل�سرتي��ات  م��ن  ملزي��د  حتت��اج  اأنق��رة  اأن  واأ�س��اف 
الدفاعي��ة الت��ي ميك��ن احل�س��ول عليه��ا م��ن الواليات 
املتح��دة، بح�س��ب "روي��رتز". ويف وق��ت �ساب��ق، ق��ال 
املتح��دث با�س��م البنتاغ��ون، اإيري��ك بات�س��ون لوكالة 
"�سبوتنيك" اإن اجلي�ص االأمريكي يناق�ص مع الكونغر�ص 

ما ميك��ن تقدمي��ه اإىل تركيا مقابل منظوم��ات الدفاع 
اجلوي ال�ساروخية الرو�سية "اإ�ص400-".

وجت��در االإ�س��ارة اإىل اأن رو�سي��ا وتركي��ا ق��د وقعتا يف 
كان��ون االأول/دي�سمرب ع��ام 2017 يف اأنقرة، اتفاقية 
ح��ول قر�ص لتوريد اأنظمة الدفاع اجلوي "اإ�ص400-" 
،ووفقًا لبيان �سادر عن اأمانة �سناعة الدفاع الرتكية، 
فاإن اأنقرة �ست�س��رتي بطاريتني من هذا النظام اجلوي، 
�سيخدمهم��ا موظف��ون اأتراك، كما تو�س��ل الطرفان اإىل 
اتف��اق ب�س��اأن التع��اون التكنولوج��ي يف ه��ذا املجال، 
لتطوي��ر اإنت��اج اأنظم��ة الدفاع اجل��وي ال�ساروخية يف 

تركيا.

وتعت��رب منظوم��ة الدفاع اجل��وي "اإ���ص400-" االأكرَث 
تط��ورا يف الع��امل، فه��ي اأنظم��ة �ساروخي��ة م�س��ادة 
للطائ��رات ذات م��دى بعيد وقدرة فائق��ة على مالحقة 
اأه��داف ع��دة يف اآن واح��د، وم�سممة لتدم��ري طائرات 
و�سواري��خ ا�سرتاتيجية وتكتيكي��ة، �سواريخ بالي�ستية 
واأهداف تفوق �رصعتها �رصع��ة ال�سوت وو�سائل اأخرى 
مع��دة لهج��وم ج��وي يف ظ��روف الدف��اع الكيميائ��ي 

االإلكرتوين وغريه.
وي�س��ل مدى عمل املنظوم��ة اإىل 400 كم وهي قادرة 
عل��ى تدمري اأهداف عل��ى ارتفاعات ت�س��ل اإىل 30 كم، 

ودخلت خدمة القوات امل�سلحة الرو�سية عام 2007.

تركيا ردا على البنتاغون.. ال يمكن إلغاء صفقة صواريخ "إس-400" 

حراك بالكونغرس ضد ترامب: حدد موقفك من تورط بن سلمان بقتل خاشقجي

البحرين تعتزم ابرام معاهدة سالم مع "إسرائيل" في 2019

انتخاب المرشح الكوري 
الجنوبي كيم جونغ يانغ 

لرئاسة اإلنتربول

واشنطن - الجورنال

انقرة - الجورنال

باريس - الجورنال

اأث��ارت ت�رصيح��ات الرئي���ص االأمريك��ي، دونال��د ترامب، 
حول ق�سية مقت��ل االإعالمي ال�سعودي، جمال خا�سقجي، 
ع��دداً من الردود ب��ني اأبرز اأع�س��اء الكونغر�ص االأمريكي.  
وطال��ب كل م��ن ال�سيناتور بوب كروك��ر وال�سيناتور بوب 
مينيندي��ز، ترام��ب بتحدي��د عالق��ة ويل العه��د ال�سعودي 
حمم��د بن �سلم��ان بق�سية مقت��ل خا�سقج��ي. ويف ر�سالة 
وجهه��ا كروك��ر ومينيندي��ز، وكالهم��ا ع�س��و يف جلن��ة 
العالقات الدولية التابعة للكونغر�ص االأمريكي، قاال: "يف 
�س��وء االأحداث االأخرية، واع��رتاف حكومة ال�سعودية باأن 
م�سوؤولني �سعودي��ني قتلوا خا�سقجي يف قن�سلية اململكة 
باإ�سطنب��ول، نطلب من��ك وب�سكل ح�رصي حتدي��د اإن كان 

ويل العهد م�سوؤواًل عن مقتل خا�سقجي".
وطالب��ت الر�سال��ة بتفعي��ل بن��د يف قان��ون ماغنيت�سكي 
ال��دويل للمحا�سب��ة يف ق�ساي��ا حق��وق االإن�س��ان، ويل��زم 
الرئي���ص بتحدي��د اإن كان اأجنب��ي م�س��وؤواًل ع��ن انته��اك 

حلقوق االإن�سان.
يف ح��ني ق��ال ال�سينات��ور اجلمه��وري ليند�س��ي غراهام، 
يف �سل�سل��ة م��ن التغريدات على �سفحت��ه مبوقع التوا�سل 
االجتماعي تويرت: "اأح��د االأمور التي تعلمتها من �سنوات 
اأوبام��ا ه��و اأنه عندما ت���رصف نظرك ع��ن م�سكلة ما يف 

منطقة ال�رصق االأو�سط فنادراً ما يكون االأمر جمديًا".
واأ�س��اف: اإن "الرئي���ص اأوبام��ا اخت��ار ���رصف النظر يف 
الوقت ال��ذي ازدادت فيه االأعمال العدائي��ة الإيران.. وهذا 
اأدى للمزي��د م��ن الت�رصف��ات ال�سيئ��ة وخل��ق املزي��د من 
امل�س��اكل.. االأمر م�سابه، لي�ص م��ن م�سلحة االأمن القومي 
االأمريك��ي ���رصف النظ��ر عندم��ا يتعل��ق االأم��ر بالقت��ل 

الوح�سي خلا�سقجي".
اأم��ا ال�سينات��ور ران��د ب��ول فق��ال يف تغري��دات: "الرئي�ص 
اأ�س��ار اإىل اأن ال�سعودية اأقل ال�رصّين مقارنة باإيران وعليه 
ل��ن تعاقب اأمري��كا اململكة على مقت��ل وتقطيع ال�سحفي 
يف قن�سليته��م.. علين��ا عل��ى االأقل عدم تزوي��د ال�سعودية 

باأ�سلحة متطورة لق�سف مدنيني..".
من جهته قال ال�سيناتور واملر�سح الرئا�سي االأ�سبق، ميت 
رومني يف تغريدات: "اأمريكا ال ميكنها ال�سماح اأو التقليل 
م��ن جرمي��ة قت��ل جم��ال خا�سقج��ي املقي��م يف اأمريكا.. 
ُتعّرف بالدنا بدفاعها عن القيم االإن�سانية واأو�سح املبداأ 

فوق ما هو منا�سب..".

واشنطن - الجورنال

كشفت صحيفة "يديعوت 

أحرونوت" أن مملكة 

البحرين ستبرم معاهدة 

سالم مع "إسرائيل" العام 

المقبل.

ونقلت الصحيفة امس 

األربعاء، عن الحاخام 

األمريكي مارك شنير، 

الذي وصفته بالمعروف 

بعالقاته الوثيقة مع 

بعض الدول العربية، أن 

"دول الخليج تتسابق 

من أجل إقامة عالقات 

دبلوماسية مع إسرائيل".

تقرير بريطاني: حضور بن سلمان لقمة الـ20 قد يخلق أزمة عالمية

قال��ت �سحيف��ة الغارديان الربيطاني��ة اإن ح�سور ويل العهد 
ال�سع��ودي، حمم��د بن �سلمان يف قمة جمموع��ة الع�رصين يف 
بوين���ص اآيري�ص نهاية ال�سهر اجلاري �سي�س��كل مع�سلة لقادة 
دول الع��امل حول ما اإذا كان��وا �سي�ساركون باجتماعات معه 

اأم ال.
وم��ن املتوق��ع اأن يح�رص بن �سلم��ان، امل�ستبه به على نطاق 
وا�س��ع بتهمة قتل ال�سحفي ال�سع��ودي جمال خا�سقجي، قمة 
جمموع��ة الع�رصين يف بوين�ص اآير�ص، ح�سبما اأكدت احلكومة 

نان��و"،  دي  "بابل��و  ع��ن  ال�سحيف��ة  ونقل��ت  االأرجنتيني��ة. 
امل�ست�سار ال�سحفي للرئا�سة االأرجنتينية قوله: "االأمري حممد 
ب��ن �سلمان على قائمة احلا�رصين وحتى االآن ال توجد لدينا 

معلومات تفيد باأنه لن ياأتي".
وبح�س��ب ما اأوردته الغارديان، ف��اإن م�ساركة بن �سلمان يف 
ه��ذه القمة �ستخل��ق اأزمة لق��ادة العامل واإن وج��وده �سي�سكل 
مع�سل��ة منذ االآن حيث ال نزال يف مرحلة اال�ستعدادات للقمة 
واأن االمر �سيثري لغطًا �سيا�سًا هائاًل. وت�سري ال�سحيفة اإىل اأن 
وجود ويل العهد ال�سعودي يف بوين�ص اآيري�ص "�سي�سع موقف 
ترام��ب حتت املزي��د من التدقيق"، خا�سة بع��د ا�ستمراره يف 

الدف��اع عن بن �سلم��ان على الرغم من االأدل��ة املتزايدة على 
م�سوؤوليت��ه عن قتل خا�سقج��ي يف قن�سلية بالده باإ�سطنبول 

ال�سهر املا�سي.
وعندم��ا �سئ��ل عم��ا اإذا كان �سيلتق��ي االأم��ري ال�سع��ودي يف 
بوين���ص اآير���ص، اأجاب ترام��ب: "ال اأعرف اأن��ه �سيكون هناك، 

لكن اإذا كان كذلك، �ساأفعل".
واعترب جون األرتمان، مدير برنامج ال�رصق االأو�سط يف مركز 
الدرا�س��ات اال�سرتاتيجي��ة والدولية يف ت�رصي��ح للغارديان، 
قرار بن �سلمان احل�سور باأنه "حتد متعمد للمجتمع الدويل"، 
خا�س��ة واأن ال�سعودية اعتادت اأن تر�س��ل م�سوؤولني ممن هم 

اأقل مرتبة يف موؤمترات القمة ال�سابقة.
وق��ال األرتمان: "ه��ذا جهد ج��ريء جلعل امل�ساأل��ة اجبارية، 
قائل��ني للع��امل اإنه اإذا كان قادة الع��امل م�ستعدون للعمل مع 
اململك��ة، ف�سيتعني عليهم العم��ل مع حممد بن �سلمان ،هناك 
�سع��ور من اجلانب ال�سع��ودي باأنهم يتظاه��رون اإىل ال�سكان 

املحليني باأن ويل العهد ال يزال مم�سكًا بزمام االأمور ".
واأ�س��ار األرتم��ان اإىل اأن ب��ن �سلم��ان ال ي��زال باإمكانه تغيري 
راأيه، وقد يوؤدي ا�ستنكار الزعماء االآخرين الذين �سيح�رصون 
وخماف��ة ال�سعور باالإهان��ة  يف بوين�ص اآير���ص اإىل منعه من 

القيام بالرحلة.

لندن - الجورنال


