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المملكة المتحدة تستعد لنشر  10آالف جندي تحسبا لفوضى عارمة
البنتاغون :منظومات"إس "300-في سوريا
ال تؤثر على عملياتنا هناك
اجلورن��ال  -متابع��ة :ادع��ى املتح��دث با�س��م وزارة الدف��اع الأمريكي��ة (البنتاغون)،
اري��ك باخ��ون� ،أن منظوم��ة "�إ���س "-300املن�ش��ورة يف �سورية ال ت�ؤثر عل��ى عمليات
الق��وات الأمريكي��ة يف هذه املنطقة .وق��ال باخون لوكالة "نوفو�ست��ي" ردا على �س�ؤال
به��ذا اخل�صو�ص":ه��ذه املنظومات ال ت�ؤث��ر على عملياتنا" ،م�ضيف��ا �أن "تزويد �سورية
ب���أي �أ�سلح��ة �إ�ضافية يف هذه املرحلة �سي�ساهم يف ت�صعي��د النزاع" .وجاء ادعاء ممثل
البنتاغون هذا على الرغم من �إعالن املبعوث الأمريكي اخلا�ص ل�ش�ؤون �سورية ،جيم�س
جيف��ري ،يف وق��ت �ساب��ق� ،أن الواليات املتحدة ت�شع��ر بقلق ب�سبب ن��شر �أنظمة الدفاع
اجل��وي "�إ���س "-300يف �سوري��ة ،و�أنه��ا تريد �أن تعرف م��ن الذي �سي�سيط��ر على هذه
الأنظم��ة وما الدور الذي �ستلعب��ه .وكان وزير الدفاع الرو�سي� ،سريغي �شويغو ،قد �أعلن
يف � 24سبتم�بر املا�ض��ي ،عن تنفيذ تدابري تهدف لتح�سني �أم��ن الع�سكريني الرو�س يف
�سوري��ة ،ردا على �إ�سقاط طائرة "�إي��ل "-20اال�ستطالعية الرو�سية ،التي ح َملت مو�سكو
�إ�رسائي��ل م�س�ؤولية حتطمها وقتل  15ع�سكريا رو�سيا كان��وا على متنها .و�أ�شار �شويغو
�إىل �أن رو�سي��ا يف ع��ام  2013وبناء على طل��ب من �إ�رسائيل �أوقف��ت ت�سليم منظومات
"�إ���س� "-300إىل �سوري��ة رغ��م تعاقدها عل��ى �رشائها ودفعها عرب��ون هذه ال�صفقة،
ولك��ن الآن قد تغ�ير الو�ضع ،و�أن هذا لي�س ب�سبب رو�سيا .و�أعلن �شويغو عن تنفيذ ت�سليم
املنظومة �إىل �سورية ،وغريها من املعدات لتعزيز �سالمة الع�سكريني الرو�س املنت�رشين
عل��ى �أرا�ضيه��ا .ووفق��ا له ،فق��د مت توريد �أربع من�ص��ات �إطالق "�إ���س "-300ومعدات
�أخرى ،ومن املخطط تدريب اجلي�ش ال�سوري عليها يف غ�ضون ثالثة �أ�شهر.

امير قطر يطرح حال لالزمة الخليجية
روم��ا  -اجلورن��ال :ر�أى �أمري دول��ة قطر ،متيم بن حمد �آل ث��اين� ،أن احلل الوحيد لأزمة
ب�لاده م��ع جاراته��ا يكم��ن يف "اح�ترام �سي��ادة كل دولة وع��دم التدخ��ل يف �ش�ؤونها
الداخلي��ة" .ج��اء ذلك يف معر���ض رده على دع��وة الرئي�س الإيط��ايل �سريجيو متاريال
خ�لال م�أدبة ع�شاء �أقامه��ا تكرميا ل�ضيفه القطري يف روما� ،إىل حل الأزمة اخلليجية
ع��ن طري��ق احلوار .ولفت �أمري قطر يف هذا ال�سي��اق �إىل �أن هذا املوقف ذاته تبنته بالده
وال ت��زال م��ن "احل�صار الذي فر���ض عليها من دون مربر" ،م�شددا عل��ى �أن "احلوار مع
وف مقدمتها احرتام
دول احل�ص��ار يف �ضوء املب��ادئ امل�ستقرة للعالقات بني ال��دول ،يِ
�سي��ادة كل دولة وعدم التدخ��ل يف �ش�ؤونها الداخلية ،هو ال�سبي��ل الوحيد حلل الأزمة".
عب يف كلمته عن متنياته �أن يت��م حل الأزمة اخلليجية "عرب
وكان الرئي���س الإيط��ايل رّ
حل دبلوما�سي قائم على التفاهم املتبادل ،مبا ي�ساهم يف ا�ستقرار و�أمن املنطقة".

إيفانكا ترامب تكرر "سقطة" هيالري كلينتون
اجلورن��ال  -متابعة :نقلت و�سائ��ل �إعالم عن م�صادر يف البيت الأبي�ض �أن ابنة
الرئي�س الأمريكي وم�ست�شارته �إيفانكا ترامب انتهكت القواعد ،وا�ستخدمت لفرتة
طويلة بريدها الإلكرتوين اخلا�ص يف املرا�سالت الر�سمية.
و�أفادت �صحيف��ة " "The Washington Postا�ستنادا �إىل م�صادر مطلعة
ب���أن �إيفان��كا ناق�شت يف الق�س��م الأكرب من عام  2017ق�ضاي��ا متعلقة بالعمل
يف البي��ت الأبي���ض با�ستخدام بريد م�سجل على نطاق م�شرتك مع زوجها جاريد
كو�شرن.
وك�شفت ال�صحيفة الأمريكية �أن م�ساعدي �إيفانكا �شعروا ب�صدمة حني علموا �إىل
�أي مدى ا�ستخدمت ابنة الرئي�س بريدها ال�شخ�صي يف مرا�سالت العمل الر�سمية.
ووف��ق بيرت مرييغاني��ان ،م�ست�شار �إيفان��كا القانوين ،ف�إن ابن��ة الرئي�س بالفعل
ا�ستخدم��ت بريدها ال�شخ�صي الإلكرتوين يف املرا�س�لات الر�سمية ،لكن مل يحدث
ذل��ك ب�شكل منهجي ،وتوقفت بعد �إخطارها باللوائح ال�سارية ،م�ؤكدا �أن الر�سائل
الت��ي مت تبادلها على الربيد ال�شخ�صي ال حتت��وي �أبدا على معلومات �رسية ،ومل
يتم حذف �أية مرا�سلة �سابقة منه.

لندن  -الجورنال

رفع��ت اململكة املتح��دة حالة اال�ستع��داد يف �صفوف اجلي�ش
وال�رشطة ،ا�ستع��دادا ملواجهات متوقعة م��ن الفو�ضى ،تعقب
خروج بريطانيا ر�سميا من االحتاد الأوروبي .وتعد بريطانيا
جن��ود الق��وات امل�سلح��ة امللكي��ة مله��ام االنت�ش��ار املحتمل
مل�ساع��دة ال�رشط��ة يف حال��ة خ��روج تظاه��رات جماهريي��ة
عنيف��ة ،تت�سب��ب يف فو�ض��ى عق��ب خ��روج بريطاني��ا ر�سميا
م��ن االحت��اد الأوروب��ي يف مار�س املقب��ل .ونقل��ت �صحيفة
"�صنداي تاميز" عن م�صدر ع�سكري بريطاين �أن اجلي�ش يقوم
بو�ضع خط��ط طوارئ بحيث تنت�رش قوات��ه يف ال�شوارع ،عقب
احتم��ال خ��روج بريطانيا من االحت��اد الأورب��ي ،وملواجهة
الفو�ض��ى يف ح��ال الت�صوي��ت على ع��دم منح الثق��ة لرئي�سة
الوزراء الربيطانية ترييزا ماي .وذكر امل�صدر �أن � 20ضابطا
�أقام��وا مراكز لتدريب اجلنود للتعامل مع مثل هذه احلاالت،
و�أن��ه مت اال�ستع��داد للتعام��ل م��ع كافة الأحداث �س��واء كانت
هجوم��ا �إرهابيا �أو �صدامات ب�ين املواطنني �أو االعتداء على
امل�ؤ�س�س��ات .ويف ه��ذا ال�سياق ق��ال وزير الدف��اع الربيطاين،
توبيا���س �إلوود ،يف برنام��ج تلفزيوين الأ�سب��وع املا�ضي �إن
"القوات امل�سلحة م�ستعدة للدعم على �أ�سا�س عملي ،م�شريا �إىل
�أن هناك خطط طوارئ يتم اتخاذها ،وهناك مناق�شات جتري
وراء الكوالي�س ح��ول الدعم الذي �ستقوم به قواتنا امل�سلحة".
ويف �سي��اق مت�صل ق��ال قائد الق��وات امل�سلح��ة الربيطانية،
اجل�نرال ني��ك كارت��ر ،لـ"بي بي �س��ي" الأ�سب��وع املا�ضي �إن
اجلي�ش يقوم دائما بخط��ط طارئة معقولة للتعامل مع جميع
�أن��واع الأحداث ،و تاب��ع "�أعتقد �أنه يف ه��ذه املرحلة ،النا�س
واثق��ون م��ن �أنه �سيكون هن��اك اتف��اق ،و�إذا مل يح�صل فنحن
م�ستع��دون للم�ساع��دة ب���أي طريق��ة ممكن��ة" .ه��ذا وال ي��زال
املجتم��ع الربيط��اين منق�سما للغاي��ة ب�ش�أن م�س��ودة اتفاقية
تريي��زا م��اي م��ع االحت��اد الأوروبي الت��ي مت الإع�لان عنها
م�س��اء الأربعاء املا�ض��ي ،ما دفع �إىل ا�ستقال��ة  7وزراء .كما
�أن ا�ستطالع��ا للر�أي �أجرت��ه م�ؤ�س�سة " "YouGovاخلمي�س
املا�ض��ي �أ�شار �إىل �ضعف ع��دد الربيطانيني الذين يعار�ضون
ال�صفق��ة ،و�أ�ش��ار اال�ستطالع �إىل �أن  42باملئ��ة يدعمونه يف
ح�ين  19باملئ��ة �ض��ده .وكانت رئي�س��ة ال��وزراء الربيطانية
ترييزا ماي� ،أعلنت �أنها لن تعاود التفاو�ض ب�ش�أن االن�سحاب
م��ن االحت��اد الأوروب��ي ،وذلك قب��ل �أ�سبوع م��ن املفاو�ضات
املكثف��ة مع نواب اململكة املتحدة قبي��ل انعقاد قمة االحتاد
الأوروبي حول االتفاق يف  25من نوفمرب.

ّ
الكويت تتحفظ على مشروع القرار البريطاني بشأن اليمن
نيونيورك  -الجورنال

�أبدت دولة الكويت عدداً من التحفّظات على م�رشوع القرار
الربيطاين املق َّدم يف جمل�س الأمن ب�ش�أن اليمن ،الذي يدعو
�إىل �إع�لان هدن��ة فورية يف ميناء ا ُ
حلدي��دة .وقال مندوب
الكوي��ت الدائم ل��دى الأمم املتحدة ،من�ص��ور العتيبي ،يف
ت�رصيح��ات له� ،أم���س االثن�ين� :إن "م�رشوع الق��رار يدعو
الأط��راف املعن ّية �إىل وق��ف القتال ،ونحن نريد تغيري ذلك
�إىل املطالب��ة ولي���س جم��رد الدع��وة" .و�أ�ض��اف العتيبي:
"لدين��ا �شواغل كثرية عل��ى م�رشوع القرار ،وهناك بع�ض
التعديالت التي �سيتم بدء التفاو�ض عليها ب�ش�أن القانون،

خا�ص�� ًة ع��دم �إ�شارته �إىل ق��رار جمل�س الأم��ن ال�سابق رقم
 ."2201و�أ�ص��در جمل���س الأم��ن ق��راره  ،2201يف 15
فرباير  ،2015وطالب جماعة "احلوثي" ب�سحب م�س ّلحيها
م��ن امل�ؤ�س�س��ات احلكومي��ة ،واالنخ��راط يف مفاو�ض��ات
ال�س�لام التي يرعاها املبع��وث اخلا�ص للأمم املتحدة �إىل
اليمن .وحول توقّعاته ب�ش�أن موعد الت�صويت على م�رشوع
الق��رار الربيط��اين ،ا�ستبع��د ال�سف�ير العتيب��ي �أن يج��ري
مرجح ًا الت�صويت
الت�صويت عليه خالل الأ�سبوع اجلاريّ ،
عليه الأ�سب��وع املقبل .و�س ّلمت بريطاني��ا م�سودة م�رشوع
قرار لأع�ضاء جمل�س الأم��ن الدويل؛ يدعو �إىل �إعالن هدنة
فورية يف ميناء احلديدة ،ويح ّدد مهلة �أ�سبوعني لإزالة كل

احلواج��ز التي حت��ول دون �إي�صال امل�ساع��دات الإن�سانية،
ومل ُيح�� ّدد بع��د موع��د للت�صوي��ت عل��ى امل��شروع .ويدعو
م��شروع الق��رار الأط��راف �إىل وق��ف "الأعم��ال العدائية"
يف حمافظ��ة احلدي��دة وعل��ى جمي��ع اجلبه��ات ،ووق��ف
امل�س�ّيةة �ض��د دول
الهجم��ات ال�صاروخي��ة وبالطائ��رات
رّ
املنطق��ة ،وت�سهيل تدفّ��ق امل�ساعدات الإن�ساني��ة والأدوية
والوقود .ومنذ نحو � 4أعوام ،ي�شهد اليمن حرب ًا بني القوات
احلكومي��ة ،مدعومة بالتحال��ف ال�سع��ودي الإماراتي من
جه��ة ،وملي�شيات احلوثيني املدعومني م��ن �إيران ،والذين
ي�سيط��رون على ع��دة حمافظات ،بينه��ا العا�صمة �صنعاء
منذ  ،2014من جهة �أخرى.

"أنصار الله" :مجلس االمن يعتمد على الروايات السعودية "المفبركة" بشأن االوضاع في اليمن
الجورنال  -متابعة

اعت�برت جماعة "�أن�صار اهلل" م��شروع القرار الربيطاين
املق��دم �إىل جمل�س الأم��ن الدويل ب�ش�أن اليم��ن ،والداعي
�إىل هدنة فورية يف احلديدة غربي البالد ،خميبا للآمال.
وق��ال رئي���س اللجن��ة الثورية العلي��ا يف اجلماعة حممد
عل��ي احلوثي ،يف تغري��دات عرب "توي�تر"" :،املعلومات
الأولي��ة عن القرار املق��دم ملجل�س الأم��ن ت�ؤكد اعتماده

عل��ى الرواي��ة ال�سعودي��ة الت��ي تدع��ي احتم��اء اجلي���ش
واللجان باملواطنني يف حماولة مف�ضوحة وم�ستهجنة،
هدفها التربير للجرائ��م املرتكبة بحق املدنيني من قبل
جيو���ش وملي�شيات التحالف الإرهابي ال�سابقة واملزمع
ممار�ستها يف امل�ستقبل".
و�أ�ض��اف احلوث��ي" :املعلوم��ات الأولية ت�ؤك��د �أن القرار
املخي��ب للآم��ال ،ويدل��ل عل��ى ع��دم امل�س�ؤولي��ة ل��دى
املعدين ،بعدم �إدراك الو�ضع احلايل لل�شعب اليمني الذي

يع��اين من احل�صار ،وانتهاك القان��ون الإن�ساين والدويل
ال��ذي ��صرح ب��ه اجلمي��ع وعل��ى ر�أ�سه��م الأمم املتحدة،
ون�أمل من الأع�ض��اء الأحرار عدم القبول ب�أي ت�سويق �أو
�رشعنة ال�ستمرار العدوان".
وكان��ت بريطاني��ا تقدمت مب�رشوع ق��رار ملجل�س الأمن،
اول �أم���س االثنني ،ميهل ط��ريف النزاع للدخول يف هدنة
�إن�ساني��ة فوري��ة يف مدين��ة احلدي��دة بال�ساح��ل الغربي
لليم��ن ،بينما ي�سعى املبع��وث الأممي اخلا�ص �إىل اليمن

مارتن غريفيث �إىل جمع الأطراف املتنازعة على طاولة
املفاو�ض��ات يف جولة جدي��دة للمباحثات مزمع عقدها
يف ال�سويد.
وتاب��ع احلوث��ي" :املعلوم��ات الأولي��ة ت�ؤك��د ال�ضغ��وط
الأمريكي��ة ،ال�سعودي��ة عملت وتعمل عل��ى تخفي�ض لغة
و�صيغة القرار الذي �سيقدم ملجل�س الأمن للت�صويت ،من
قرار ملزم �إىل قرار داعي وغري ملزم".
و�أكد رئي���س اللجنة الثورية جلماع��ة "�أن�صار اهلل"" :يف

االسد يبعث رسالة
"مهمة" للملك االردني
دمشق  -الجورنال

بع��ث الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�س��د بر�سالة �شفهية �إىل
العاهل الأردين امللك عب��د اهلل الثاين بن احل�سني خالل
اللق��اء ال��ذي جمع الوف��د الربمل��اين الأردين الذي يزور
�سوري��ة بالأ�سد يوم االثنني .وقال ب�ش��ار الأ�سد لرئي�س
الوف��د النائ��ب عبد الك��رمي الدغم��ي "انقل للمل��ك �إنني
�أتطل��ع �إىل الأم��ام وال �أتطل��ع للخل��ف" .ووع��د الرئي�س
ال�سوري الوف��د الربملاين بالإفراج عن بع�ض الأردنيني
املوقوف�ين يف �سوري��ة ،ح�سبم��ا نقله موق��ع "ع ّمون"
الأردين .وكان وفد من ر�ؤ�ساء اللجان يف جمل�س النواب
غادر �إىل �سورية يوم االثنني ،حيث �أكدوا خالل لقائهم
الرئي���س ال�سوري �أن االنت�صار يف ه��ذه احلرب �سيكون
انت�ص��ارا جلمي��ع ال��دول العربي��ة يف وج��ه امل�شاري��ع
الغربي��ة الت��ي ت�سته��دف ��ضرب ا�ستقراره��ا وتفتيتها
خدمة لأمن "�إ�رسائيل" .وعقب اللقاء ،قال النائب خالد
�أب��و ح�سان يف ت�رصيحات �إن الرئي�س الأ�سد ح ّمل الوفد
حتياته للأردن قيادة و�شعبا .و�أ�ضاف النائب �أن الوفد
ناق�ش خ�لال اللقاء ق�ضايا النق��ل والطاقة وفتح معرب
جاب��ر ن�صيب ،و�ساع��ات العمل به ،كما ناق���ش م�س�ألة
�سهول��ة التنق��ل من خالل املعرب بني البلدي��ن .و�أكد �أبو
ح�س��ان �أن اللقاء مع الرئي���س ال�سوري كان وديا ،وذلك
نقال عن موقع "خربين" الأردين.

أمراء من آل سعود يعدون لقطع طريق العرش على بن سلمان
الجورنال  -متابعة

نقلت رويترز عن  3مصادر
مقربة من الديوان الملكي
السعودي ،أن أعضاء
باألسرة الحاكمة في
المملكة يسعون لمنع
ولي العهد األمير محمد بن
سلمان من تسلم عرش
البالد ،بعد قضية مقتل
جمال خاشقجي.

وقال��ت امل�ص��ادر املذك��ورة لروي�ترز �إن الع��شرات من
الأم��راء و�أبن��اء العم م��ن فروع قوي��ة لأ��سرة �آل �سعود
احلاكمة ،يريدون �أن يروا تغيريا يف خط اخلالفة ،لكنهم
ل��ن يت�رصف��وا طامل��ا ال ي��زال املل��ك �سلم��ان ،والد ويل
العه��د ،البال��غ  82عاما على قيد احلي��اة .وهم يدركون
�أن��ه من غري املرجح �أن ينقلب املل��ك �ضد ابنه املف�ضل،
واملع��روف يف الغ��رب با�سم  .MbSوم��ع ذلك ،يناق�ش
ه���ؤالء الأمراء مع �أفراد العائل��ة الآخرين مرحلة ما بعد
وف��اة املل��ك احل��ايل ،و�إمكاني��ة تن�صيب �شقيق��ه الأمري
�أحم��د بن عب��د العزيز ،البالغ من العم��ر  76عام ًا ،ملكا
عل��ى عر�ش البالد ،وهو �شقيق كام��ل للملك �سلمان وعم
ويل العه��د الراه��ن ،وميكنه �أن يت�سل��م العر�ش على نحو
�رشع��ي ،بح�سب امل�صادر .وقال �أحد امل�صادر ال�سعودية
للوكال��ة� ،إن الأم�ير �أحم��د� ،شقيق امللك �سلم��ان الوحيد
الباقي على قيد احلياة� ،سيح�صل على دعم �أفراد العائلة
املالكة والأجهزة الأمنية وبع�ض القوى الغربية.
وعاد الأمري �أحم��د �إىل الريا�ض يف �أكتوبر املا�ضي بعد
ق�ضائه �شهرين ون�صف ال�شهر يف اخلارج .وخالل رحلته
خ��ارج اململكة ،بدا كما لو �أنه ينتق��د القيادة ال�سعودية
عندم��ا كان يرد على املتظاهرين خارج مقر �إقامته يف
لندن وهم يهتفون ب�سقوط �أ�رسة �آل �سعود .وقد كان �أحد
ثالثة �أ�شخا�ص فقط يف جمل�س البيعة ،امل�ؤلف من كبار
�أع�ضاء العائلة احلاكمة ،الذين عار�ضوا �أن ي�صبح حممد
ب��ن �سلم��ان ولي�� ًا للعه��د يف ع��ام  ،2017ح�سبما قال
م�ص��دران �سعوديان يف ذلك الوق��ت .ومل تتمكن رويرتز
من الو�صول �إىل الأمري �أحمد �أو ممثليه للتعليق .ومل يرد
م�س�ؤولون يف الريا�ض على طلبات الوكالة التعليق على
ق�ضاي��ا اخلالفة .وتتك��ون عائلة �آل �سع��ود احلاكمة يف
ال�سعودي��ة من مئات الأمراء .لكن وعل��ى عك�س الأنظمة
امللكي��ة الأوروبي��ة النموذجية ،ال يوج��د تتابع تلقائي

م��ن الأب �إىل االبن البكر .وبد ًال من ذلك تق�ضي التقاليد
القبلي��ة يف اململك��ة ب���أن املل��ك وكبار �أع�ض��اء الأ�رسة
م��ن كل فرع يختارون الوريث ال��ذي يعتربونه الأف�ضل
لقي��ادة دفّ��ة الب�لاد .و�أ�رسّ م�س�ؤول��ون �أمريكي��ون كبار
�إىل م�ست�شارين �سعودي�ين يف الأ�سابيع الأخرية ،ب�أنهم
�سي�ؤيدون الأمري �أحم��د ،الذي كان نائب ًا لوزير الداخلية
ملا يقرب من  40عام�� ًا ،كخليفة حمتمل للملك �سلمان،

وفق ًا مل�صادر �سعودية على دراية مبا�رشة بامل�شاورات.
وقال��ت ه��ذه امل�ص��ادر ال�سعودي��ة �إنه��ا واثق��ة م��ن �أن
الأمري �أحمد لن يغري �أو ينق�ض �أي �إ�صالحات اجتماعية
�أو اقت�صادي��ة اتخذه��ا ويل العه��د احل��ايل حمم��د ب��ن
�سلم��ان ،و�سيحرتم عقود امل�شرتي��ات الع�سكرية احلالية
وخ�صو�صا من الواليات املتحدة ،و�سيعيد وحدة الأ�رسة
احلاكم��ة .لكن م�س���ؤوال �أمريكيا كبريا �أبل��غ رويرتز� ،أن

البي��ت الأبي���ض لي���س يف عجلة م��ن �أمره ليبع��د نف�سه
ع��ن ويل العه��د احلايل ،عل��ى الرغم من ال�ضغ��وط التي
ميار�سه��ا امل�رشعون ،والتقييم التي تو�صلت �إليه وكالة
املخاب��رات املركزي��ة الأمريكي��ة  CIAح��ول ت��ورط
حمم��د بن �سلمان ب�إ�صدار �أم��ر قتل ال�صحفي املعار�ض
خا�شقج��ي ،رغ��م �أن موقف �أدارة دونال��د ترامب هذا قد
يتغري مبجرد �أن يح�صل الرئي�س على تقرير نهائي حول

عملية القتل من جمتمع اال�ستخبارات.
وق��ال امل�س�ؤول �أي�ض��ا� ،إن البيت الأبي���ض الحظ وقوف
املل��ك �سلمان �إىل جانب ابنه خ�لال اخلطاب الذي �ألقاه
يف الريا���ض يوم االثنني �أمام �أع�ض��اء جمل�س ال�شورى،
مما يعني �أن امللك ما زال متم�سكا بوراثة جنله لعر�شه.
و�أك��د املدع��ي الع��ام يف اململك��ة� ،أن ويل العهد مل يعلم
�شيئ ًا عن عملية قتل خا�شقجي وال �ضلع له فيها.
وق��ال وزي��ر اخلارجية ال�سع��ودي عادل اجلب�ير ،عندما
�سئ��ل ع��ن تقاري��ر �إعالمي��ة �أف��ادت ب���أن املخاب��رات
الأمريكي��ة تعتق��د �أن ويل العهد ال�سع��ودي الأمري حممد
بن �سلمان هو من �أمر بقتل خا�شقجي ،قال �إن مثل هذه
املزاع��م “ال �أ�سا���س له��ا م��ن ال�صحة متام��ا ونرف�ضها
ب�شكل قطعي”.
واعترب الرئي���س ترامب ال�سبت املا�ضي �أنه “من ال�سابق
لأوان��ه جدا” توجيه االتهام ل��ويل عهد ال�سعودية حممد
ب��ن �سلمان ،ب�إ�صدار �أمر قتل خا�شقجي ،بناء على تقييم
وكالة املخابرات املركزي��ة ،ولكنه “ممكن”  ،وقال انه
�سيح�ص��ل عل��ى تقرير كامل ع��ن الق�ضية ي��وم الثالثاء.
وق��د �أح��ال م�س���ؤول يف البيت الأبي�ض روي�ترز �إىل تلك
التعليق��ات ومل يكن لديه “�شيء �آخ��ر ميكن �إ�ضافته يف
ه��ذا الوق��ت” .وقال��ت امل�ص��ادر ال�سعودي��ة �إن عالقات
م�س�ؤول�ين �أمريكيني مبحمد بن �سلم��ان اعرتاها الربود
م�ؤخ��را ،لي���س فق��ط ب�سب��ب دوره امل�شتبه ب��ه يف مقتل
خا�شقجي ،بل لأنهم ذهلوا لإقدام ويل العهد م�ؤخرا على
ح��ث وزارة الدف��اع ال�سعودية على ا�ستك�ش��اف �إمدادات
�أ�سلح��ة بديلة م��ن رو�سيا .ويف ر�سال��ة م�ؤرخة يوم 15
مايو املا�ضي ،اطلعت عليها رويرتز ،طلب ويل العهد من
وزارة الدفاع “الرتكيز على �رشاء �أنظمة ومعدات �أ�سلحة
يف �أك�ثر املج��االت �إحلاح��ا” واحل�ص��ول عل��ى تدريب
عليه��ا ،مبا يف ذلك �أنظم��ة �صاروخي��ة رو�سية م�ضادة
للأهداف اجلوية من طراز “�إ�س .”400

