
ق���ال م��ص��در ح��ك��وم��ي مب��ش��اورات 
السالم اليمنية في السويد، اخلميس، 
إن الطرفني توصال إلى تفاهمات في 4 

ملفات من أصل 6.
وتبحث امل��ش��اورات التي يقودها 
امل��ب��ع��وث األمم���ي إل���ى ال��ي��م��ن م��ارت��ن 
غ��ري��ف��ي��ث م��ن��ذ اخل��م��ي��س امل��اض��ي 6 
ملفات، ه��ي: إط��الق س��راح األس��رى، 
والقتال في مدينة احل��دي��دة، والبنك 
املركزي، وحصار مدينة تعز، وإيصال 
املساعدات اإلنسانية إلى املتضررين، 

ومطار صنعاء املغلق.
وذكر املصدر الذي فضل عدم الكشف 
عن هويته في تصريح لألناضول، أن 
اجلانبني توصال إلى »تقدم كبير« في 
ملفات األسرى ومطار صنعاء وإيصال 

املساعدات اإلنسانية.
وانضم األم��ني العام لألمم املتحدة 
أنطونيو جوتيريش أم��س  اخلميس 
إل��ى م��ح��ادث��ات ال��س��الم ب��ني الطرفني 
املتحاربني في اليمن في يومها األخير 
بعد أن متخضت حتى اآلن عن اتفاقات 
لفتح مطار صنعاء واستئناف صادرات 

النفط.
لكن احملادثات لم تتوصل بعد التفاق 
بشأن ميناء احل��دي��دة االستراتيجي 
املطل على البحر األحمر وهو شريان 
احلياة بالنسبة للماليني وميثل أكثر 
نقطة شائكة في احملادثات إلى جانب 
االت��ف��اق على تشكيل هيئة انتقالية 
ح��اك��م��ة. وتضغط دول غربية على 
ح��رك��ة احل��وث��ي املتحالفة م��ع إي��ران 
واحلكومة التي تدعمها السعودية 
لالتفاق على إج��راءات لبناء الثقة من 
أج��ل عملية سياسية ت��ه��دف إلنهاء 

احل��رب التي قتلت اآلالف ووضعت 
اليمن على شفا مجاعة.

ووصل جوتيريش في وقت متأخر 
إلى السويد حيث تعقد احملادثات.

وم��ن املقرر أن يعلن هو ومبعوثه 
اخل����اص م���ارت���ن ج��ري��ف��ي��ث ن��ت��ائ��ج 
احملادثات التي ترعاها األمم املتحدة 
وه���ي األول����ى م��ن��ذ أك��ث��ر م��ن عامني 
باإلضافة لتحديد موعد جولة جديدة 

من املشاورات.
وقالت وزي��رة اخلارجية مارجوت 
ف��ال��س��ت��روم إن نتيجة امل���ش���اورات 
ستعرض على مجلس األم��ن الدولي. 
وأبلغت رويترز في مقابلة هاتفية أن 
احملادثات التي بدأت األسبوع املاضي 
قرب ستوكهولم جرت ”بروح إيجابية 

ونية طيبة“.
ويسيطر احل��وث��ي��ون على معظم 
املناطق املأهولة مبا في ذلك احلديدة 
وال��ع��اص��م��ة ص��ن��ع��اء ال��ت��ي أخ��رج��ت 
احل��رك��ة ح��ك��وم��ة ال��رئ��ي��س ع��ب��د رب��ه 
منصور ه��ادي منها في 2014، األمر 
ال��ذي دف��ع التحالف العربي السني 

بقيادة السعودية للتدخل في 2015.
وتلقى اجلانبان ”حزمة نهائية“ من 
االتفاقات من األمم املتحدة بشأن وضع 
احلديدة ومطار صنعاء ودع��م البنك 

املركزي باإلضافة إلى إطار سياسي.
قالت مصادر مطلعة على احملادثات 
إن الطرفني اتفقا على إعادة فتح مطار 
صنعاء مع توقف ال��رح��الت الدولية 
في مطارين حتت سيطرة احلكومة في 
عدن وفي سيئون باجلنوب للتفتيش 
قبل الهبوط في العاصمة أو اإلق��الع 
منها. وقال أحد أعضاء وفد احلوثيني 

إن األمم املتحدة ستشرف على تلك 
اإلجراءات.

ومت ال��ت��وص��ل الت��ف��اق��ات ل��ت��ب��ادل 
األس��رى واستئناف ص���ادرات النفط 
وال��غ��از لدعم خزائن البنك املركزي. 
وق��ال أف��راد من الوفدين إن اإلي��رادات 
ستستخدم ل��دف��ع األج���ور ف��ي جميع 
أن��ح��اء اليمن. وي��ح��اول جريفيث أن 
يتفادى هجوما شامال على احلديدة، 
حيث احتشدت ق��وات التحالف على 
مشارف امليناء الذي تدخل منه معظم 

بضائع اليمن وإمدادات اإلغاثة.
واق��ت��رح أن ينسحب اجلانبان من 
املدينة وأن توضع حتت سيطرة كيان 

مؤقت مع نشر مراقبني دوليني.
وال��ط��رف��ان متفقان على أن يكون 
ل��ألمم املتحدة دور ف��ي امليناء ال��ذي 
ميثل خط اإلم��داد األساسي للحوثيني 
لكنهما مختلفان بشأن من ينبغي أن 
يدير املدينة. ويريد احلوثيون إعالن 
احلديدة منطقة محايدة بينما تعتقد 
حكومة ه��ادي أن املدينة ينبغي أن 

تكون حتت سيطرتها.
وذك����رت وس��ائ��ل إع���الم سعودية 
أن جوتيريش دع��ا ول��ي العهد األمير 
محمد بن سلمان يوم األربعاء ملناقشة 

الوضع في اليمن.
وت��ري��د ال��س��ع��ودي��ة واإلم������ارات، 
اللتان تقودان التحالف الذي يحارب 
إلع��ادة حكومة ه��ادي للسلطة، إنهاء 
مشاركتهما في حرب مكلفة وصلت إلى 

طريق مسدود منذ سنوات.
وتواجه السعودية تدقيقا متزايدا 
من الغرب بشأن أنشطتها في املنطقة 
بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي 

في قنصليتها باسطنبول في أكتوبر 
تشرين األول.

وأي���د مجلس ال��ش��ي��وخ األم��ري��ك��ي 
قرارا بإنهاء الدعم العسكري األمريكي 

للتحالف بقيادة السعودية في احلرب.
وتلقى األمير محمد بن سلمان بن 
عبدالعزيز ولي العهد السعودي اتصاالً 
هاتفياً، اليوم، من األم��ني العام لألمم 

املتحدة السيد أنطونيو غوتيريس.
وقد جرى بحث مستجدات األوضاع 
ف���ي ال��س��اح��ة ال��ي��م��ن��ي��ة، واجل��ه��ود 
امل��ب��ذول��ة بشأنها. وأك��د ول��ي العهد، 
خ��الل االت��ص��ال، دع��م اململكة جهود 
األمم املتحدة للوصول إلى حل سياسي 
لألزمة اليمنية، وتطلعها إلى حتقيق 
نتائج إيجابية في املشاورات املنعقدة 

حالياً في مملكة السويد. وك��ان ولي 
ال��ع��ه��د ال��س��ع��ودي األم��ي��ر محمد بن 
سلمان، قد التقى، األم��ني العام لألمم 
املتحدة أنطونيو غوتيريس على هامش 
انعقاد قمة العشرين التي عقدت قبل 

أسبوعني في األرجنتني.
ومن املقرر أن تعقد اخلميس اجللسة 
اخلتامية م��ن امل��ش��اورات ب��ني طرفي 

امل���ش���اورات اليمنية امل��س��ت��م��رة منذ 
اخلميس املاضي في ضواحي العاصمة 
السويدية ستوكهولم برعاية األمم 
املتحدة. وأكد مكتب مارتن غريفثس، 
املبعوث األممي اخلاص إلى اليمن، أن 
األم��ني العام ل��ألمم املتحدة أنطونيو 
غوتيريس سيشارك في أعمال اليوم 

اخلتامي من املشاورات.

مقاتل في صفوف اجليش الوطني اليمني
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احلكومة العراقية تنفي هروب  قيادات »داعش« من سجن بالسليمانية
     كشفت وزارة ال��ع��دل ال��ع��راق��ي��ة، امس  
اخل��م��ي��س، حقيقة ه��رب ق��ي��ادات ف��ي تنظيم 
“داعش” من سجن سوسة الواقع في محافظة 

السليمانية، شمال العراق.
وقالت ال��وزارة، في بيان، إن “أنباء هروب 
ن��زالء من أح��د سجونها عارية عن الصحة”، 

م��ؤك��دة أن “االجراءات األمنية تشهد أعلى 
مستويات ال��ض��ب��ط، وب��اش��راف مشترك من 
القوات األمنية املسؤولة على حماية أسوارها 
اخلارجية”. وطالبت وزارة العدل العراقية 
“وسائل اإلع���الم توخي املصداقية ف��ي نقل 
املعلومة، وباألخص املتعلقة مبلف السجون؛ 

كونها تضر بأمن البلد بشكٍل عاٍم”، داعية 
إل��ى “اعتماد األخ��ب��ار م��ن مصدرها الرسمي 
في ال���وزارة؛ لالبتعاد عن املعلومات الكاذبة 

واملفبركة”. 
وف��ي وق��ت س��اب��ق ، نشر ع��دد م��ن وسائل 
اإلعالم العراقية احمللية، أنباء عن هروب عدد 

من قيادات داع��ش من سجن سوسة مبحافظة 
السلمانية. وسجن سوسة، هو أحد السجون 
األمنوذجية ال��ذي يقع على بعد 60 كم غرب 
محافظة السليمانية شمال ال��ع��راق، ويضم 
ع��دًدا من السجناء املدانني بقضايا “إرهابية” 

وجنائية.

دول غربية تضغط على حركة احلوثي املتحالفة مع طهران

4 ملفات مشاورات السويد اليمنية تتوصل إلى تفاهمات في 
ع�������ن  ت����������ت����������م����������خ����������ض  ال����������ي����������م����������ن����������ي����������ة  احمل�����������������������ادث�����������������������ات 
ص��������ن��������ع��������اء م��������������ط��������������ار  ف������������ت������������ح  إلع��������������������������������ادة  ات�����������������ف�����������������اق 

Friday 14th December 2018 - 12 th year اجلمعة 7 من ربيع الثاني 1440 ه�/ 14 ديسمبر  2018 - السنة  الثانية عشرة  8

ال�����ي�����م�����ن مب�����������ش�����������اورات  ج�������ي�������دة  ل�����ن�����ت�����ائ�����ج  ل�����غ�����وت�����ي�����ري�����س:ن�����ت�����ط�����ل�����ع  س������ل������م������ان  ب��������ن  م�����ح�����م�����د 

حملة شعبية فلسطينية ملنع إسرائيل من هدم منزل

3 فلسطينيني برصاص إسرائيلي  منظمة التحرير تندد مبقتل 
أعلنت مؤسسة اإلس��ع��اف اإلسرائيلية، 
»جنمة داود احلمراء«، أن 4 إسرائيليني أصيبوا 
بجروح خطيرة، في عملية إط��الق نار شرق 

مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.
وأضافت في تصريح مكتوب حصلت وكالة 
األن��اض��ول على نسخة منه إن عملية إطالق 
النار وقعت على بعد 2 كيلومتر الى اجلنوب 

من مستوطنة عوفرا، شرق رام الله.
وق���ال اجل��ي��ش االس��رائ��ي��ل��ي ف��ي تصريح 
مكتوب مقتضب أرس��ل نسخة منه لوكالة 
األناضول، إنه تلقى معلومات أولية عن عملية 
إطالق نار شرق مدينة رام الله، دون ذكر مزيد 

من التفاصيل.
والحقا، أعلنت وسائل اعالم اسرائيلية عن 

مقتل اثنني من املصابني.
وقال املوقع االلكتروني لصحيفة يديعوت 
أح��رون��وت، إن اثنني من املصابني ُقتال، وإن 

االثنني اآلخرْين ما زاال في حال اخلطر.
من جانبها، قال املوقع االلكتروني لصحيفة 
هآرتس االسرائيلية، إن مطلق النار، ترجل 
من سيارة، وأطلق النار على االسرائيليني من 

مسافة قريبة وفر من املكان.
ويأتي ه��ذا احل��ادث بعد ساعات على قتل 
اجليش اإلسرائيلي شابني فلسطينيني في 
الضفة الغربية، بدعوى تنفيذهما هجومني ضد 
مستوطنني، وقع األول، األحد املاضي، والثاني 
في أكتوبر.  وقال اجليش اإلسرائيلي، إنه قتل 
الفلسطيني، صالح عمر البرغوثي، بزعم أنه 
أحد منفذي هجوم على مستوطنة »عوفرا«، 
األح��د املاضي؛ كما قتل أش��رف نعالوة الذي 
يطارده منذ نحو 9 أسابيع، لتنفيذه هجوما 
في مستوطنة »بركان«، أسفر عن قتل وجرح 

مستوطنني.
ونددت منظمة التحرير الفلسطينية، امس 

اخل��م��ي��س، مبقتل 3 فلسطينيني برصاص 
اجليش اإلسرائيلي في الضفة الغربية ومدينة 
القدس.  وقالت عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة 
التحرير، حنان ع��ش��راوي، في بيان صحفي 
باسم »اللجنة التنفيذية«، تلقت األناضول 
نسخة منه، إن »اإلره��اب اإلسرائيلي يتطلب 

موقفا دوليا فاعال«. 
وأش���ارت إل��ى أن »اإلم��ع��ان في اإلع��دام��ات 
امليدانية، والعقوبات اجلماعية ومواصلة 
اإلره����اب املنظم يعكس استهتارا واضحا 
من قبل احلكومة اإلسرائيلية بالعالم أجمع 

ومبؤسساته وهيئاته الدولية«.
وط��ال��ب��ت »ع���ش���راوي«، املجتمع ال��دول��ي 
بتوفير »احلماية الدولية العاجلة للشعب 
الفلسطيني، ومساءلة إسرائيل ومحاسبتها 

على انتهاكاتها بشكل جاد وفاعل«. 
وأعلنت إسرائيل، صباح امس  اخلميس عن 
قتلها فلسطينينْي، بالضفة الغربية، بدعوى 
تنفيذهما هجومني ضد مستوطنني، وقع األول، 

األحد املاضي، والثاني في أكتوبر. 
كما قتلت الشرطة اإلسرائيلية فلسطينيا 
ثالثا، في مدينة القدس بدعوى تنفيذه عملية 
ط��ع��ن.  وأط��ل��ق نشطاء فلسطينيون حملة 
شعبية ل��ل��دف��اع ع��ن م��ن��زل فلسطيني تهدد 
إس��رائ��ي��ل ب��ه��دم��ه. وأم��ه��ل��ت احملكمة العليا 
اإلسرائيلية عائلة »أبو حميد« ، إلخالء املنزل 
الواقع على أط��راف مخيم األمعري لالجئني، 
القريب من مدينة البيرة وسط الضفة الغربية.

وتتهم إسرائيل أح��د أف��راد العائلة، وهو 
املعتقل إس��الم أب��و حميد، بإلقاء ل��وح رخام 

على جندي إسرائيل خ��الل عملية عسكرية 
إسرائيلية ف��ي مخيم األم��ع��ري مطلع مايو 

املاضي، أدى إلى مقتله.
ويتكون املنزل من طابقني، ومتتلكه والدة 

»إسالم« لطيفة أبو حميد.
وللسيدة »أب���و حميد« خمسة أب��ن��اء في 
السجون اإلسرائيلية، محكوم عليهم جميعا 
بالسجن م��دى احلياة، كما قتل أح��د أوالده��ا 

برصاص اجليش اإلسرائيلي عام 1994.
وق��ال منسق »احلملة الشعبية ملقاومة 
اجلدار واالستيطان« صالح اخلواجا لوكالة 
األناضول: »نصبنا خياما أمام املنزل، وأطلقنا 
حملة شعبية للدفاع ع��ن امل��ن��زل، ونعتزم 
مواصلة االعتصام حتى كسر القرار اإلسرائيلي 

القاضي بهدمه«.

حريق في الكونغو يدمر آالت 
التصويت في انتخابات الرئاسة

قال مستشار رئاسي ام��س  اخلميس إن حريقا 
اندلع في مخزن ليل األربعاء في كينشاسا عاصمة 
ال��ك��وجن��و ال��دمي��ق��راط��ي��ة دم��ر آالف���ا م��ن ماكينات 
التصويت وصناديق االقتراع التي كان من املقرر أن 

تستخدم في االنتخابات الرئاسية يوم 23 ديسمبر.
وقال املستشار بارنابي كيكايا بن كروبي إن 70 
باملئة من املعدات املقرر استخدامها في االنتخابات 
ف��ي كينشاسا، التي يقطنها أكثر م��ن 15 باملئة 
من سكان الكوجنو، دمرها احلريق ال��ذي ق��ال إن 

”مجرمني“ أشعلوه.
وأضاف أن التجهيزات لالنتخابات، التي قد متثل 

أول انتقال سلمي للسلطة في البالد، ستمضي قدما 
وسيجري جلب ماكينات تصويت من مناطق أخرى 

من البالد الستخدامها في كينشاسا
وتابع أن مجرمني أشعلوا احلريق وأن رجال 
الشرطة الذين كانوا يحرسون املخزن اعتقلوا. 
وقال قائد شرطة كينشاسا إن وحدة الطب الشرعي 

التابعة للشرطة حتقق في املوقع.
وكان من املقرر في بادئ األمر إجراء االنتخابات 
الرئاسية الستبدال الرئيس جوزيف كابيال، الذي 
يتولى السلطة منذ 2001، في ع��ام 2016 لكنها 

تأجلت مرارا بسبب مشكالت لوجيستية وأمنية.

الفساد »ينهي« الود بني احلكومة 
الصومالية والبرملان 

خالفا للحكومات السابقة في الصومال، ساد 
تناغم سياسي لنحو عامني بني احلكومة الراهنة 

ومجلس الشعب )البرملان( في القرارات واملواقف.
غير أن تقريرا أصدرته جلنة الشؤون املالية في 
البرملان، واتهم وزارة املالية بالفساد، أعاد الهيئتني 

التشريعية والتنفيذية إلى مربع اخلالفات.
ورأى محللون ون��واب أن التقرير أحدث شرخا 
بني البرملان واحلكومة، ما قد يعرقل عمل مؤسسات 
الدولة، ويقود إلى فوضى سياسية، ورمبا تداعيات 

أمنية.
وق��ال النائب معلم عبد ال����رزاق، عضو جلنة 
الشؤون املالية في البرملان، لألناضول، إن »اللجنة 

قامت بواجبها حملاسبة الهيئات احلكومية«.
وأض���اف أنها »كشفت تالعبا ماليا كبيرا في 
ميزانية 2018، وطالبت وزارة املالية باملثول أمام 
مجلس الشعب لالستجواب وال��رد على االتهامات 

املوجهة إليها.
وتابع أن »املسألة هي مجرد فساد مالي ال أكثر، 
وعلى ال��وزارة أن تقدم توضيحات حول امليزانية 

واختالس ماليني الدوالرات«.
واتهم عبد الرزاق احلكومة ب� »السعي إلى صرف 
األنظار عن تهم الفساد بخلق خالفات بني السلطتني 

التنفيذية والتشريعية«.
وقدمت اللجنة البرملانية تقريرا مطوال تضمن 
اتهامات ل���وزارة املالية، بينها ع��دم ات��ب��اع خطة 
ميزانية 2018، م��ا أدى إل��ى ختالس 42 مليون 

دوالر من امليزانية، وهو ما تنفيه احلكومة.
ونفى وزير املالية عبد الرحمن دعالي بيلي أمام 

النواب اتهامات التقرير، ووصفه ب� »امللفق«.
وقال إن ال��وزارة أح��رزت تقدما كبيرا في مجال 
الشفافية، وه��و م��ا أق���ره البنك وص��ن��دوق النقد 

الدوليان.

اشتباكات في الضفة الغربية

تواصل العمليات في هجني وحترير مئات العالقني مبناطق داعش

األكراد يعلنون النفير العام ملواجهة تركيا
أك���دت الناطقة الرسمية ب��اس��م مجلس 
دير ال��زور العسكري، ليلوى العبدالله، أن 
»العمليات العسكرية لطرد عناصر داعش من 
بلدة هجني ال تزال مستمرة على ثالثة محاور، 

وصوالً إلى احلدود العراقية«.
وق��ال��ت ال��ع��ب��دال��ل��ه، ف��ي ات��ص��ال هاتفي 
مع »العربية.نت«، إن »قواتنا متكنت من 
حترير املئات من املدنيني العالقني في مناطق 
سيطرة داعش«، مشيرة إلى أن »التنظيم كان 

يستخدمهم كدروع بشرية في املنطقة«.
كما لفتت إل��ى أن »االشتباكات في أعلى 
مستوياتها وه��ي ال ت���زال مستمرة حتى 
اللحظة«، مضيفة أن »عناصر داعش يقومون 
بشن هجمات مباغتة ض��د ق���وات سوريا 

الدميقراطية، لكن مقاتلينا يتصدون لهم«.
إل���ى ذل����ك، ك��ش��ف��ت أن »ق����وات س��وري��ا 
الدميقراطية ضيقت اخلناق على عناصر 
داع��ش في ثالثة محاور ضمن بلدة هجني 
وريفها وصوالً للحدود السورية � العراقية، 

وهي تتقدم بشكل يومي«.
وبحسب العبدالله، ف��إن أكبر العقبات 
التي يواجهها مقاتلو »سوريا الدميقراطية« 
هي كثرة األلغام التي زرعها »داع��ش« في 
املناطق التي تراجع منها، وكذلك استخدامه 
السكان كدروع بشرية بعد احتجازهم، على 

حد تعبيرها.
كما لفتت إل��ى أن »املعركة ض��د داع��ش، 
حتتاج إلى املزيد من الوقت، إلنهاء وجوده«، 

مضيفًة أن »املئات من عناصره يقبعون في 
سجون سوريا الدميقراطية، ومن بينهم قادة 
للتنظيم من جنسياٍت أجنبية وآخرون قادة 

محليون«.
واستأنفت ق��وات سوريا الدميقراطية، 
أواخر الشهر املاضي، هجومها ضد التنظيم 
في املنطقة، بعد 10 أيام من تعليقه رداً على 
قصف تركي طال مواقع كردية شمال البالد. 
كذلك استقدمت مئات املقاتلني إل��ى محيط 
اجليب األخير ل�«داعش«، في إطار مساعيها 
إلنهاء وج��ود اإلرهابيني فيه، والذين يقدر 

التحالف الدولي عددهم بنحو 2000 عنصر.
وبالرغم من تهديدات أنقرة بشن عملية 
برية ش��رق نهر ال��ف��رات ض��د ق��وات سوريا 

الدميقراطية خ��الل ي��وم��ني، إال أن املعركة 
ضد »داع��ش« مستمرة، في آخر معاقله على 

احلدود مع العراق.
وأعلن األكراد وحلفاؤهم في اإلدارة الذاتية 
عن نفيٍر ع��ام عقب إع��الن الرئيس التركي، 
رجب طيب أردوغان، شن هجمات برية شرق 
نهر الفرات، حيث املناطق الكردية اخلاضعة 
لسيطرة ق��وات س��وري��ا الدميقراطية التي 
تشكل وح��دات حماية الشعب »اإلرهابية« 

بحسب أنقرة، أحد أبرز مكوناتها.
وناشد املجلس التنفيذي في اإلدارة الذاتية 
املجتمع الدولي باتخاذ موقف من التهديدات 
التركية، مطالباً حكومة نظام األسد باتخاذ 

موقف رسمي منها.

امل�����ت�����ح�����دة  األمم  ع�����ل�����ى  س�����ت�����ع�����رض  ال�����ي�����م�����ن�����ي�����ة  ال�������س�������ام  م���������ش���������اورات  ن�����ت�����ائ�����ج  ال�������س�������وي�������د: 

بومبيو: الرياض حليف للواليات 
املتحدة في املنطقة

دافع وزير اخلارجية األميركي، مايك بومبيو، 
عن تعامل إدارة الرئيس دونالد ترمب مع قضية 
الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، مشدداً على 
أهمية اململكة العربية السعودية كحليف للواليات 

املتحدة في املنطقة.
وج��دد بومبيو التأكيد على أن��ه ال يوجد دليل 
يربط ولي العهد السعودي، األمير محمد بن سلمان، 
بالقضية، واص��ف��اً االستنتاجات والتقارير بهذا 

الشأن بغير الدقيقة.

من جهته، جدد ترمب، ، تأكيد إدارته على مواصلة 
العمل م��ع اململكة وول��ي عهدها األم��ي��ر محمد بن 

سلمان.
وف��ي حديث ل���«روي��ت��رز«، وص��ف ترمب األمير 
محمد ب��ن سلمان بالزعيم املتمّكن م��ن سلطته، 

والسعودية باحلليف اجليد للغاية.
وجاء حديث الرئيس األميركي مع دعوات أطلقها 
عدد محدود من النواب ضد السعودية وولي عهدها، 

ولم جتد تفاعالً داخل البرملان ومجلس الشيوخ.


