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بوادر صلح بين موسكو ولندن بعد أزمة العميل الروسي

اليمن.. الحوثيون يسلمون ميناء 
الحديدة

ترامب يبتز الكونغرس: اإلغالق الحكومي لن 
ينتهي إال بشرط

مو�سكو - �جلورنال: �أعلن �ل�سفري �لرو�سي يف بريطانيا، �ألك�سندر ياكوفينكو، �أن مو�سكو 
لتا �إىل �تفاق لإع��ادة �لدبلوما�سيني �ملطرودين م��ن �لبلدين ب�سبب ق�سية  ولن��دن تو�سّ

�لعميل �لرو�سي، �سريغي �سكريبال.
و�أ�س��اف ياكوفينك��و، يف ت�رصي��ح لقناة "رو�سيا 24 ت��ي يف"، �أنه "من �ملق��ّرر �إعادة 

�لدبلوما�سيني على نحو تدريجي، �عتبار�ً من يناير 2019".
وتاب��ع: "ل�س��ت متاأك��د�ً مم��ا �إذ� كان �لتف��اق يق�س��ي باإع��ادة جمي��ع �لدبلوما�سي��ني 

�ملطرودين، لكن ن�سفهم على �لأقل �سيعودون".
ويبدو �أن �لتفاق ميّثل بو�در م�ساحلة بني �لبلدين، عقب توّتر �لعالقات نتيجة حماولة 
ت�سمي��م �جلا�سو�س �لرو�سي و�بنته يوليا، يف 4 مار�س �ملا�سي، با�ستخد�م غاز �أع�ساب 
�س��ام. و�تهمت بريطاني��ا رو�سيا مبحاولة قتلهما با�ستخد�م "غ��از �لأع�ساب"، وهو ما 
نفت��ه مو�سك��و، وقال��ت �إن لندن ترف�س �إطالعه��ا على نتائج �لتحقي��ق �أو �إ�رص�كها فيه، 
م��ا ت�سّبب بتاأّزم �لعالقات بني �لدولتني. وط��ردت بريطانيا 23 دبلوما�سيًا رو�سيًا، يف 
خطوة قابلتها مو�سكو باإجر�ء مماثل، يف حني �ّت�سعت رقعة �لعقوبات �لدبلوما�سية على 

رو�سيا لت�سمل �لعديد من �لدول �لغربية �لتي وقفت �إىل جانب بريطانيا.

�سنع��اء - �جلورن��ال: ذك��رت م�سادر �عالمي��ة �ن جماع��ة �أن�سار �هلل 
�حلوثي��ة يف �ليم��ن �سلمت ، مين��اء �حلديدة �إىل م�سلحة خف��ر �ل�سو�حل 

وذلك تنفيذ� لتفاق م�ساور�ت �ل�سويد.
و�أف��اد م�سدر �أمن��ي يف �مليناء لوكال��ة �لأنباء �لأملاني��ة )د ب �أ(، باأن 
�للج��ان �ل�سعبي��ة �لتابع��ة للحوثي��ني �سلمو� مين��اء �حلدي��دة �إىل قو�ت 
م�سلحة خف��ر �ل�سو�حل ب�سكل ر�سمي وبح�س��ور �لفريق �لأممي برئا�سة 

�جلرن�ل �لهولندي باتريك كامريت.
و�أو�س��ح �مل�س��در �أن ق��و�ت خف��ر �ل�سو�ح��ل ه��ي �مل�سوؤولة عل��ى �إد�رة 

�ملو�نئ من قبل �ندلع �حلرب �لتي ت�سهدها �ليمن.
و�أك��د �ملتحدث با�سم "�جلي�س �ليمني" يف �سنع��اء �لعميد يحيى �رصيع 
�أن ق��و�ت �جلي���س و�للج��ان �ل�سعبية بد�أت من��ذ �جلمعة تنفي��ذ �ملرحلة 

�لأوىل من �إعادة �لنت�سار يف ميناء �حلديدة.
و���رصح �لعميد �رصي��ع يف ت�رصيح لوكال��ة �لأنباء �ليمني��ة )�سباأ( "�إنه 
وبن��اء على ما ن�س عليه �تفاق �ستوكهومل وتنفي��ذ� لتوجيهات �لقيادة 
فقد بد�أت قو�تنا منذ ليلة �أم�س تنفيذ �ملرحلة �لأوىل من �إعادة �لنت�سار 

من ميناء �حلديدة".
و�أ�س��اف "ننتظر من جلن��ة �ملر�قبة �لأممية �إلز�م �لط��رف �لآخر بتنفيذ 
�لتز�مات��ه �ملن�سو�س عليه��ا يف �ملرحلة �لأوىل من �تف��اق �ستوكهومل 
وه��ي �لن�سح��اب من �جله��ة �ل�رصقية للمدين��ة وبقية �لأج��ز�ء �حلرجة 

ح�سب ن�س �لتفاق".

و��سنط��ن - �جلورن��ال: �أعلن �لرئي���س �لأمريكي دونالد تر�م��ب، �أن �لإغالق �جلزئي 
ملوؤ�س�س��ات �حلكوم��ة لن ينتهي �إل بتوفري �لتمويل �ل��الزم للجد�ر �حلدودي �ملقرتح 
عل��ى �حل��دود م��ع �ملك�سي��ك.  و�أ�ساف تر�م��ب يف ت�رصيح��ات �أدىل بها م��ن �لبيت 

�لأبي�س: "ل �أ�ستطيع �أن �أبلغكم مبوعد �إع
ويبل��غ طول حدود �لوليات �ملتحدة مع جارتها �ملك�سيك 3 �آلف كم، منها 1100 
ك��م م�سيج��ة بجد�ر و�أ�س��الك �سائكة، لكن ه��ذ� �لق�سم ي�سوبه عدد م��ن �لفتحات �لتي 
تتم من خاللها عمليات �لتهريب و�لت�سلل.  و�سبق للحكومة �لفيدر�لية �لأمريكية �أن 

�أُغلقت مرتني يف يناير وفرب�ير �ملا�سيني ب�سبب �أزمة مو�زنة م�سابهة. 

طال��ب وزي��ر �خلارجية �لإي��ر�ين حممد ج��و�د ظريف 
�لتف��اق  �ل��و�ردة يف  بالتز�ماته��ا  �أوروب��ا بالوف��اء 

�لنووي، م�سدد� على �أن بالده مل ولن تنتظرها.
ونقل��ت و�سائ��ل �إع��الم �إير�نية عن ظري��ف تاأكيده يف 
ت�رصيح لقن��اة "فونيك�س" �ل�سينية �أن بالده "مل تكن 
يف �أي وق��ت ولن تكون بانتظار �أوروبا �لتي عليها �أن 

تفي بالتز�ماتها يف �إطار �لتفاق �لنووي".
وب�س��اأن �لظ��رف �حل��ايل �ملحي��ط بالتف��اق �لن��ووي 
بع��د �ن�سح��اب �لولي��ات �ملتح��دة من��ه، ق��ال رئي�س 
�لدبلوما�سي��ة �لإير�نية: "لي�س �سحيحا �أننا قبل ثالثة 
�أع��و�م مل نك��ن نتوقع ح��دوث �أو�س��اع �لي��وم )ب�سان 
�لتف��اق �لنووي(، لكنن��ي �أرى باأنه كان من �ل�سعوبة 

�لو�سول �إىل �تفاق �أف�سل مما هو �لآن".

وتاب��ع ظري��ف يف ه��ذ� �ل�س��اأن قائ��ال: " ل��و �أردنا �أن 
نعي��د كتابة �لتفاق �لنووي من جدي��د فاإنني ��ستبعد 
�لو�س��ول �إىل �تفاق. ولو متكنا من �لو�سول �إىل �تفاق 

فاإنه �سيكون �سبيها ملا هو موجود �لآن".
�أن �عتق��ال مدي��رة  �لإي��ر�ين  ور�أى وزي��ر �خلارجي��ة 
�ل�س��وؤون �ملالي��ة ب�رصكة ه��و�وي �ل�سيني��ة دليل على 
عزل��ة �لوليات �ملتحدة، د�عيا �سائ��ر �لدول، وخا�سة 
�ل�س��ني، �إىل "�لت�س��دي ب�س��ورة منا�سب��ة ملث��ل ه��ذه 
�ملمار�س��ات �لأمريكية"، لي�س من �أج��ل �إير�ن، بل من 

�أجل �نف�سهم.
وتوق��ع ظريف �أن ت�ستمر عالقات ب��الده مع �لوليات 
�ملتح��دة على �ملنو�ل �لر�هن، م�سدد� على �أن �إير�ن "ل 
تتفاو���س مع �أمريكا يف �لظ��روف �لطارئة ومل تخرج 
�إي��ر�ن م��ن �لتف��اق، ب��ل �إن �أمريكا هي �لت��ي خرجت 

وعليها هي نف�سها �لعودة �إليه".

وب�س��اأن �سع��ي �لولي��ات �ملتح��دة �إىل من��ع �سادر�ت 
�لنف��ط �لإير�ين، �أكد ظريف �أن و��سنطن �إذ� �أر�دت "منع 
�س��ادر�ت �لنف��ط �لإير�ني��ة فاإنه��ا �ستك��ون م�سط��رة 

لتخاذ �سيا�سات تخلق �لفو�سى يف �لعامل".
و�سددظري��ف عل��ى �أن �ل�س��ني �هم لبالده م��ن �أوروبا 
ورو�سي��ا، لفت��ا �إىل �أن �سيا�سات ب��الده "لي�ست مبنية 
عل��ى �ل��رد عل��ى �أوروب��ا، و�أن �أوروب��ا لي�س��ت �لطرف 
�لتج��اري �لأهم بالن�سبة لن��ا، بل �إن �لطرف �لأهم هي 
�ل�س��ني ودول �جلو�ر ورو�سي��ا، ولكن بطبيعة �حلال ل 

ن�سعى من �أجل �أن ل تكون لنا عالقات مع �أوروبا".
كم��ا تطرق وزي��ر �خلارجية �لإي��ر�ين لتعزيز �لوليات 
�ملتحدة لقو�تها �لبحرية يف �ملنطقة، موؤكد� �أن وجود 
حامل��ة �لطائر�ت �لأمريكية يف مي��اه �خلليج �سيوؤدي 
�إىل زي��ادة ح��دة �لتوتر يف �ملنطق��ة، وتعري�س جميع 

دولها للمزيد من �ملخاطر.

ك�سف��ت �سحيفة نيويورك تامي��ز �لأمريكية، ��ستغ��الل �ل�سعودية 
حاج��ة �سود�ني��ني للم��ال لزجهم يف �لقت��ال باليم��ن، و�أن ن�سبة 

كبرية منهم هم "�أطفال". 
وقال��ت �ل�سحيف��ة �لأمريكي��ة يف تقري��ر له��ا م��ن �خلرط��وم، �إن 
�ل�سعودي��ة ��ستخدمت ثروته��ا �لنفطية �لهائل��ة لتجنيد �لع�رص�ت 
م��ن �لناج��ني �ليائ�سني من �ل�رص�ع يف د�رف��ور، غربي �ل�سود�ن، 

للقتال يف �ليمن، موؤكدة �أن بني 20 �إىل %40 منهم �أطفال.
و�أ�ساف��ت �أنه منذ �أرب��ع �سنو�ت يقاتل يف �ليمن نحو 14 �ألفًا من 

�أفر�د ملي�سيات �سود�نية، قتل منهم �ملئات.
نيوي��ورك تاميز �أ�س��ارت يف تقريرها �إىل �أن معظم هوؤلء ينتمون 
�إىل ملي�سي��ا �جلنجويد، �لتي �ألقي باللوم على �أفر�دها يف �رتكاب 

فظائع باإقليم د�رفور.
وج��اء يف �لتقري��ر �أن بع���س �لأه��ايل �لتو�ق��ني للم��ال يعمدون 

�إىل ر�س��وة قادة �مللي�سي��ات يف د�رفور؛ وذل��ك لل�سماح لأبنائهم 
بالذهاب للقتال يف �ليمن.

ي�س��ار �إىل �أن��ه بالإ�ساف��ة للملي�سي��ات، ينت�رص مئ��ات من �جلنود 
�ل�سود�ني��ني يف �ليمن �سمن �إطار �لتحال��ف �ل�سعودي �لإمار�تي 
�ل��ذي تقوده �لريا���س ملقاتلة �حلوثي��ني وحلفائهم م��ن �أن�سار 

�لرئي�س �ملخلوع علي عبد �هلل �سالح.
و�أكدت �خلرطوم على ل�سان وزير دفاعها �لفريق �أول ركن عو�س 
حمم��د �أحمد بن ع��وف، يف مايو �ملا�سي، �إ���رص�ر �حلكومة على 
�إبقاء جنودها يف �ليمن، معترب� �أن ذلك "و�جب و�لتز�م �أخالقي".
و�رتفع��ت �أ�سو�ت �سود�نية وعرب �لربملان منادية باإعادة �لقو�ت 
�ل�سود�ني��ة م��ن �ليم��ن؛ بعدم��ا مل يع��د م��ربر لوجوده��ا هن��اك، 

وخ�سارة جمموعة من �جلنود يف مو�جهة مع �حلوثيني.
�ىل ذلك قالت �لأمم �ملتحدة، �إنه جرى تنفيذ عدد من بنود �تفاق 
�حلدي��دة �ملوقع موؤخر�ً يف �لعا�سمة �ل�سويدية، وذلك بعد �أ�سبوع 

و�حد من و�سول بعثة �ملر�قبة �لأممية �إىل �ليمن.

"انقالب أبيض" في السعودية.. هل يمهد لعزل سلمان أم ابنه؟

تقرير اميركي: الرياض تشتري مقاتلين سودانيين لحربها باليمن

طهران تطالب اوروبا بااليفاء تجاه التزاماتها بشان االتفاق النووي

الخرطوم - الجورنال

طهران - الجورنال

بالتز�من مع �لذكرى �لر�بع��ة ملبايعة �لعاهل �ل�سعودي، 
�ملل��ك �سلم��ان، ويف ظ��ل �سل�سل��ة �أزم��ات ح��اّدة حّول��ت 
�لريا���س �إىل متهمة بجر�ئم حرب وجر�ئم �سد �لإن�سانية 
يف �ملحاف��ل �لدولية؛ �أ�سدر �مللك �سلم��ان �أو�مر �عُتربت 
مبنزل��ة "�نق��الب �أبي���س"؛ لكونها طال��ت مفا�سل مهمة 
يف �لدول��ة �ل�سعودي��ة، ل �سيم��ا �لأمن �لع��ام و�خلارجية 

و�لإعالم.
وتاأت��ي �لتغي��ري�ت �لكب��رية يف ظ��ل �لتناق���س ب�سيا�سة 
�ل�سعودي��ة �لد�خلي��ة و�خلارجية، منذ �سع��ود جنم �لأمري 
حمم��د بن �سلمان، �إذ فتح �لب��اب �أمام حقيقة �ل�رص�عات 
و�لنز�ع��ات بني �أف��ر�د �لعائلة �ملالكة، �لت��ي باتت تاأخذ 
منح��ى غ��ري م�سب��وق يف تاري��خ �حلك��م من��ذ �لتاأ�سي�س، 
وتتن��اول حيثياِته��ا �ل�سحاف��ة �لغربي��ة قب��ل �لعربي��ة 

و�ملحلية.
ويف �إ�سارة مهمة �إىل ت�سارب وجهات �لنظر و�ل�سيا�سات 
د�خ��ل �لأ�رصة �حلاكمة ردَّ �لأمري �ل�سعودي، �أحمد بن عبد 
�لعزي��ز، على متظاهري��ن هتفو� �أمامه �أثن��اء دخوله مقّر 
�إقامت��ه يف لندن، بعدد من �لهتافات �ملن��ّددة ب�سيا�سات 

"�آل �سعود"، وو�سفوهم ب�"�ملجرمني �لقتلة".
�لأم��ري �أحمد نف�س��ه عاد �إىل �لريا�س، فاحت��ًا �لباب �أمام 
�حتمال تويل من�سب ويل �لعهد بدًل من حممد بن �سلمان، 
ل �سيم��ا �أن ت�رصيحًا من وز�رة �خلارجية �لرو�سية ك�سف 
عن تخّلي �لرئي�س �لأمريكي، دونالد تر�مب، عن حممد بن 
�سلمان يف ق�سي��ة خا�سقجي، و�سغطه على �مللك �سلمان 
لإيجاد بديل عنه. وكانت �سحيف��ة "بوبليكو" �لإ�سبانية 
ذك��رت �أن �ملل��ك �سلم��ان يبح��ث ع��ن بدي��ل �آخ��ر لولية 
�لعه��د خلفًا لبنه حممد، �ل��ذي يبدو �أنه "خرج عن نطاق 
�ل�سيا�س��ة �لتقليدي��ة �لت��ي �سارت عليه��ا �ململكة، خا�سة 
�أن م�ساريع��ه �لد�خلي��ة و�خلارجية تعّر�س��ت لنتكا�سات 

كبرية"، ح�سب �ل�سحيفة.
من يعزل �لآخر؟

يف �لع��ادة جت��ري تعدي��الت مهم��ة يف مفا�س��ل �لب��الد 
للخ��روج من ماأزق كب��ري �أو �أزمة مت�ساع��دة. وباعرت�ف 
�لريا���س نف�سه��ا فاإنها تعي���س �إحدى �أك��رب �لأزمات يف 
تاريخيه��ا؛ لوج��ود �تهام��ات دولي��ة ملحمد ب��ن �سلمان 
بارت��كاب جرمية قتل �سنيعة ملو�ط��ن �سعودي يف تركيا 

ود�خ��ل قن�سلية بالده، �لأمر �لذي �س��ّوه �سورة �ململكة، 
�لع��امل  ح��ول  وبرملاني��ني  حقوقي��ة  منظم��ات  وجع��ل 

يطالبون مبحاكمة بن �سلمان.
�نق�سم��ت �لتحلي��الت �إىل �سق��ني؛ �لأول ه��و �أن يع��زل بن 
�سلم��ان و�لده ويتوىّل �سدة �حلكم كي يفلت من �لعقوبات 
�لدولي��ة، ل �سيم��ا �أن �لع��امل يوؤّك��د عم��ق �لعالق��ات مع 
�ل�سعودي��ة كدولة، ويف �لوقت ذ�ت��ه يطالب مبحاكمة َمن 
�أمر بقتل �لإعالمي خا�سقجي. فاإن �أ�سبح ملكًا فال ميكن 
�لف�س��ل ب��ني �سخ�سه و�لدول��ة �ل�سعودي��ة، ما ق��د ي�سّكل 

خمرجًا له يقوم على �مل�سالح �لدولية.
�أما �لتحليل �لآخر فهو قيام �مللك �سلمان باإنقاذ �ململكة 
و�سمعته��ا ��سرت�تيجي��ًا باإعفاء جنله وتعي��ني بديل عنه، 
وذل��ك عرب حتمل �بن��ه م�سوؤولي��ة ما قام ب��ه م�ست�ساروه 
و�ملقّربون من��ه يف قتل خا�سقجي، مقابل عدم مالحقته 
يف �ملحاك��م �لدولية، �إل �أن هناك من ي�ستبعد ذلك؛ لكون 
ب��ن �سلمان م��ا ز�ل �سابًا، وهو مم�سك بزم��ام �لدولة �أكرث 

من و�لده، ويتعامل وكاأنه �حلاكم �لفعلي للبالد.
�خلالف��ات ب��د�أت تظه��ر ب��ني �لأب و�بن��ه يف �لعدي��د من 
�لع�سكري��ة  �لق�ساي��ا؛ �لقت�سادي��ة و�ل�سيا�سي��ة وحت��ى 
و�لعالق��ات �لثنائية بني دول �خلليج، خ�سو�سًا �أن �مللك 
�سلم��ان مل يت�سّدر م�سهد �لت�رصيح��ات يف هذه �لق�سايا 

كما هو �حلال مع �بنه.
�أر�مكو �أول �لأزمات

��ل �ملل��ك  �أنَّ تدخُّ يعت��رب خ��رب�ء �قت�س��اد وم�ستثم��رون 
�ل�سع��ودي يف وقف طرح "�أر�مكو" �سفع��ة قوية ل�"روؤية 
2030" ولأح��الم �لأمري، �ل��ذي �أر�د �سّم عمالق �لنفط 
�لأ�سخ��م يف �لع��امل �إىل �سن��دوق �ل�ستثم��ار �ل�سي��ادي، 
وط��رح ن�سبة %5 )100 ملي��ار دولر( فقط من �ل�رصكة، 
�لتي تق��دَّر قيمتها باأكرث من تريلي��وين دولر، لالكتتاب 

بالبور�سة.
ومن��ذ �سع��ود بن �سلم��ان �إىل �س��دة �حلكم ب�س��كل �رصيع، 
�تخ��ذ ع��دة ق��ر�ر�ت مل تعهده��ا �ململك��ة يف تاريخه��ا 
�حلدي��ث؛ �إذ طرح على �ل�سعوديني خط��ة �قت�سادية �أطلق 
عليه��ا ��س��م "روؤية �ململكة 2030"، تز�م��ن هذ� �لإعالن 
ز �إىل  مع حمالت �إعالمي��ة ودعائية ن�سبت �لنجاح و�لتميُّ
ه��ذه �لروؤية قب��ل �لك�سف عن حمتوياته��ا وبنودها، رغم 
�ل�سك��وك �لكبرية، وبالفعل ب��د�أت تتال�سى مع ما تو�جهه 

من �سعوبات بد� �أن ملك �لبالد قد مل�سها.

الرياض - الجورنال

إن السعودية 
استخدمت ثروتها 

النفطية الهائلة 
لتجنيد العشرات من 

الناجين اليائسين 
من الصراع في 

دارفور، غربي 
السودان، للقتال 

في اليمن، مؤكدة أن 
بين 20 إلى %40 منهم 

أطفال.

استطالع: أكثر من نصف األميركيين يؤيدون عزل ترامب

�أو  تر�مب،  دونالد  �لرئي�س،  عزل  يريدون  �لأمريكيني  معظم  �أن  للر�أي  ��ستطالع  �أظهر 
�إخ�ساعه ر�سميًا ملر�قبة من قبل �لكونغر�س �لأمريكي.

و�أفاد �ل�ستطالع باأن %59 ممن �سملهم �ل�ستطالع �أبدو� رغبتهم يف ذلك، ح�سبما �أفادت 
�سحيفة "ذ� هيل" �لأمريكية، �أم�س �جلمعة.

�لأمريكية بجامعة  �ل�سيا�سية  �لدر��سات  و�أُجري �ل�ستطالع على نحو م�سرتك بني مركز 
"هارفارد"، ومركز "هاري�س" ل�ستطالعات �لر�أي، و�سمل عينة من 1473 ناخبًا م�سّجاًل، 

و�أُجري �إلكرتونيًا، بني 24 و26 دي�سمرب.
حملته  بتو�طوؤ  تتعّلق  �تهامات  تر�مب  فيه  يو�جه  وقت  يف  �ل�ستطالع  نتائج  وتاأتي 

�لنتخابية مع رو�سيا يف �نتخابات 2016، �لتي �أو�سلته �إىل �لبيت �لأبي�س.
كما �تهم �لدعاء �لفيدر�يل تر�مب، �أو�ئل �ل�سهر �جلاري، يف ق�سية منف�سلة تتعّلق بتقدمي 

مدفوعات �رصية لمر�أتني تّتهمانه باإقامة عالقات معهما، مقابل �رص�ء �سمتهما.
�لعهد  ويل  عن  �لدفاع  يو��سل  �لذي  �لرئي�س  عزل  فاإن  �أمريكية،  �إعالم  و�سائل  وح�سب 
�ل�سعودي، حممد بن �سلمان، خا�سة يف جرمية قتل �ل�سحفي جمال خا�سقجي، يحتاج 

لأغلبية �لأ�سو�ت مبجل�سي �لنو�ب و�ل�سيوخ.

واشنطن - الجورنال
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