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احلريري� :س�أح�ضر عيد اال�ستقالل يف لبنان و�ألتقي عون

صحافة عالمية

International Press

 فرن�سا م�ستعدة ال�ست�ضافة اجتماع دولي ب�ش�أن لبنان �إن اقت�ضت الحاجة

 باري�س – بيروت /
ا.ف.ب -رويترز bbc -

ماكرون اثناء ا�ستقبال احلريري يف االليزيه� ...أ.ف.ب
بعيد اال�ستق�ل�ال» في ( 22ت�شرين وكان الحري ��ري ق ��د نف ��ى مج ��ددا
الثاني(.
قبيل �سف ��ره التقاري ��ر التي تقول
وكان الحري ��ري قد غ ��رد في وقت �إن ��ه محتجز ف ��ي ال�سعودي ��ة �ضد
مبكر �صباح �أم�س ال�سبت� ،أنه في �إرادته وو�صفها ب�أنها "كذب".
طريقه �إل ��ى المطار قبل �أن ي�ستقل وق ��ال الحري ��ري ف ��ي تغري ��دة
رحل ��ة م ��ن الريا� ��ض �إل ��ى فرن�سا ،بموق ��ع "تويت ��ر" للتوا�ص ��ل
رد ًا على ادع ��اءات من�سوبة لوزير االجتماعي "الق ��ول ب�أني محتجز
الخارجي ��ة الألمان ��ي �سيغم ��ار ف ��ي ال�سعودي ��ة وغي ��ر م�سم ��وح
غابرييل ،حول احتجاز الحريري ل ��ي بمغ ��ادرة البل ��د ك ��ذب� .أنا في
في ال�سعودية.
الطريق �إلى المطار".
وكت ��ب الحري ��ري عل ��ى «تويتر» :وا�ستدعت الريا�ض مبعوثها لدى
"الق ��ول ب�أن ��ه ت ��م احتج ��ازي في برلي ��ن بع ��د ت�صريح ��ات لوزي ��ر
المملكة العربية ال�سعودية ،و�إنني الخارجي ��ة الألمان ��ي� ،أ�ش ��ار فيها
غي ��ر م�سم ��وح ل ��ي بمغادرتها هو �إل ��ى �أن الحري ��ري محتج ��ز �ض ��د
مجرد كذبة ،و�أنا ف ��ي طريقي �إلى �إرادته في ال�سعودية.
المطار �سيد �سيغمار غابرييل" .
و�أدل ��ى وزي ��ر الخارجي ��ة

�أك ��د رئي� ��س الحكوم ��ة اللبنان ��ي
الم�ستقي ��ل �سع ��د الحري ��ري �أم�س
(ال�سب ��ت) ،بع ��د لقائ ��ه الرئي� ��س
الفرن�س ��ي �إيمانوي ��ل ماكرون في
ق�ص ��ر الإليزي ��ه ف ��ي باري� ��س� ،أنه
�سيتوجه �إل ��ى بي ��روت للم�شاركة
ف ��ي احتف ��االت عي ��د اال�ستق�ل�ال
الأربع ��اء ،و�أنه �سيو�ض ��ح موقفه
ال�سيا�سي هناك.
وق ��ال الحري ��ري "�إن �ش ��اء الل ��ه
�س�أح�ض ��ر عي ��د اال�ستق�ل�ال ف ��ي
لبن ��ان ،وم ��ن هن ��اك �س�أطل ��ق كل
مواقف ��ي ال�سيا�سية بعدم ��ا �ألتقي

الرئي�س مي�شال عون" .
وبع ��د و�صول ��ه �إل ��ى مط ��ار
لوبورجي ��ه ف ��ي �شم ��ال باري� ��س
في وق ��ت مبكر من �أم� ��س ال�سبت،
التق ��ى الحريري ماك ��رون في مق ّر
الرئا�س ��ة الفرن�سي ��ة حي ��ث �أجريا
محادثات ،قبل ان�ضمام زوجتيهما
وابن الحريري البك ��ر �إليهما على
م�أدبة الغداء.
وتوج ��ه الحري ��ري ال ��ذي ا�ستقال
من من�صبه في الرابع من (ت�شرين
الثان ��ي) الحال ��ي ،بال�شك ��ر �إل ��ى
الرئي� ��س الفرن�س ��ي ال ��ذي كث ��ف
مبادرات ��ه للتو�صل �إلى حل للأزمة
ال�سيا�سية في لبنان.
وق ��ال�" :أ�شكر الرئي� ��س �إيمانويل

قالوا :

ال�سي�سي :ال م�سا�س بح�صة م�صر يف مياه النيل

حذر الرئي�س امل�صري عبد الفتاح ال�سي�سي
�أم�س (ال�سبت) ،من امل�سا�س بح�صة بالده
م ��ن مياه نه ��ر النيل ،وا�صف� � ًا ب�أنها م�س�ألة
«حياة �أو موت ال�شعب" .
وطم�أن ال�سي�سي امل�صريني يف كلمة �ألقاها
خ�ل�ال مرا�س ��م افتت ��اح م�شروع ��ات تنمية
مبحافظة كفر ال�شيخ يف دلتا النيل ،قائ ًال:
«ال م�سا� ��س مبياه م�صر ونحن حتدثنا مع
�أ�شقائنا يف كل من ال�سودان و�إثيوبيا من
بداية الأم ��ر يف ثالثة عنا�صر منها عن�صر
عدم امل�سا�س باملي ��اه» .و�أ�ضاف �أن "م�صر

الآالف يف �شوارع زميبابوي �ضد موغابي
تدفق الآالف م ��ن مواطني زميبابوي على
�ش ��وارع العا�صمة هراري�،أم� ��س ال�سبت،
وه ��م يلوح ��ون بالأع�ل�ام ويرق�ص ��ون
ويغن ��ون ابتهاج ��ا بـ"�سق ��وط" الرئي� ��س
روب ��رت موغاب ��ي املتوق ��ع .وق ��ال فران ��ك
موت�سينديك ��وا ( 34عام ��ا) لروي�ت�رز،
وه ��و يلوح بعلم زميباب ��وي" :هذه دموع
الفرحة .انتظرت ط ��ول عمري هذا اليوم.
�أحرار �أخريا .نحن �أحرار �أخريا" .وو�ضع
اجلي�ش ،الأ�سبوع املا�ضي ،موغابي حتت

هراري

سـاعة

تتفه ��م متطلبات التنمي ��ة يف �إثيوبيا ،لكن
امل�س�ألة متثل حياة �أو موت ل�شعب"
و�ش ��دد على �أن مياه م�ص ��ر «ال �أحد ميلكها
�سوى ال�شعب امل�صري ،والتجاوز ال يكون
يف حقه و�إمنا يف حق ال�شعب» ،م�ؤكد ًا �أن
«التنمي ��ة �أمر مه ��م ،لك ��ن يف املقابل املياه
ت�ساوي م�س�ألة حياة �أو موت �شعب.
وذك ��رت و�سائ ��ل �إع�ل�ام ر�سمي ��ة م�صرية
االثن�ي�ن املا�ض ��ي �إن �أح ��دث جول ��ة م ��ن
املفاو�ضات اجلاري ��ة حول «�سد النه�ضة»،
التي عقدت يف القاهرة مب�شاركة الوزراء

املعني�ي�ن باملي ��اه يف م�ص ��ر وال�س ��ودان
و�إثيوبي ��ا ،انته ��ت م ��ن دون التو�صل �إىل
تواف ��ق ح ��ل الأ�ساليب العلمي ��ة والنماذج
اال�سرت�شادي ��ة لعم ��ل املكت ��ب اال�ست�شاري
الفرن�سي.
ومل يف�صح ال�سي�سي عما ميكن مل�صر عمله
�إذا ثب ��ت �أن ت�شغي ��ل ال�س ��د �سيقل ��ل كثري ًا
املياه الت ��ي ت�صل �إىل م�ص ��ر .ومل يو�ضح
بيان �أ�صدرته احلكومة امل�صرية الأربعاء
املا�ضي طبيع ��ة الإجراءات الت ��ي قد تلج�أ
�إليه ��ا م�ص ��ر يف مواجه ��ة حتف ��ظ �إثيوبيا

وال�س ��ودان على عمل املكت ��ب اال�ست�شاري
الفرن�س ��ي .و�أ�ش ��ارت احلكوم ��ة امل�صرية
الأربعاء املا�ضي� ،إنه ��ا تدر�س الإجراءات
الت ��ي يل ��زم اتخاذه ��ا ،بع ��د حتف ��ظ �أبدته
�إثيوبي ��ا وال�س ��ودان عل ��ى تقري ��ر مبدئي
�أعده مكتب ا�ست�شاري فرن�سي حويل «�سد
النه�ضة» الذي تبنيه �إثيوبيا قرب حدودها
مع ال�سودان.
وكانت تقارير �إعالمية حملية �أ�شارت �إىل
�إمكان اللجوء �إىل التحكيم الدويل �أو �إىل
الأمم املتحدة.

الإقام ��ة اجلربية ،يف حمل ��ة قال �إن الهدف
منها حماربة الفا�سدين واملجرمني .ويوم
اجلمع ��ة ،طال ��ب م�س�ؤول ��و  8م ��ن �أ�ص ��ل
 10ف ��روع �إقليمي ��ة تابع ��ة حل ��زب االحتاد
الوطن ��ي الأفريقي-اجلبه ��ة ال�شعبي ��ة
احلاك ��م يف زميباب ��وي ،موغاب ��ي بتقدمي
ا�ستقالت ��ه .و�أذاع التلفزي ��ون كلمة للناطق
با�سم ف ��رع املنطق ��ة الو�سط ��ى للحزب يف
البالد ،كورنيليو�س ميوبريري ،قال فيها:
"ق ��ررت �سائ ��ر املنطق ��ة بالإجم ��اع �إبطال

والية الرئي�س يف احلزب والرئا�سة".
وكان ميوبريري واحدا من عدة م�س�ؤولني
ظه ��روا يف ن�شرة �أخب ��ار تلفزيون "زد بي
�س ��ي" لدعوة الرئي�س البال ��غ  93عاما �إىل
الرحي ��ل ،فيم ��ا يب ��دو �أن ��ه عمل منظ ��م لأن
معظ ��م امل�س�ؤول�ي�ن كان ��وا يق ��ر�أون نف� ��س
البي ��ان .وت�أت ��ي ه ��ذه الدع ��وات لتزيد من
ال�ضغ ��وط عل ��ى الرئي� ��س موغاب ��ي بع ��د
ا�ستيالء اجلرناالت على ال�سلطة وو�ضعه
قيد الإقامة اجلربية.

�أردوغان يرف�ض اعتذار الناتو عن حادثة الرنويج

املال مقابل احلرية :تعرف على ثروات
الأمراء ورجال الأعمال املعتقلني بال�سعودية
ق��ال��ت ��ص�ح�ي�ف��ة "ذا ف��اي�ن�ن���ش��ال
تاميز" الربيطانية �إن ال�سلطات
ال�سعودية تفاو�ض �أم��راء ورجال
�أعمال ،حتتجزهم يف فندق "ريتز
كارلتون" ب��ال��ري��ا���ض لال�شتباه
بتورطهم يف ق�ضايا ف�ساد ،لإطالق
�سراحهم مقابل التنازل عن ح�ص�ص
كبرية من ثرواتهم.
وحت� ��دث� ��ت ال �� �ص �ح �ي �ف��ة م� ��ع م��ن
و�صفتهم بـ "�أ�شخا�ص مطلعني على
املفاو�ضات" ،قالوا �إن "التفاو�ض
ي�ه��دف �إىل التو�صل لت�سوية مع
بع�ض املعتقلني ،ومن بينهم الأمري
الوليد بن ط�لال ،ورجلي الأعمال
وليد الإبراهيم وبكر بن الدن".
وت �ق��ول امل �� �ص��ادر �إن���ه يف بع�ض
احلاالت ،تريد ال�سلطات احل�صول
على  70يف املئة من ثروة امل�شتبه
ب�ه��م ،م�ضيفة �أن مبلغ الت�سوية
الإجمايل قد ي�صل �إىل  300مليار
دوالر ،وهو يفوق املئة مليار دوالر
الذي �أعلن النائب العام ال�سعودي
اختال�سها يف �صفقات مالية �شابها
الف�ساد.
وت���ش�ير امل �� �ص��ادر �إىل �أن بع�ض
املحتجزين على ا�ستعداد للتوقيع
على التنازل ع��ن �أم ��وال و�أ��ص��ول
لهم للح�صول على حريتهم.
وت � �ق� ��ول � �ص �ح �ي �ف��ة ال� �غ���اردي���ان

أنقرة

عنه ��ا مبجرد اعت ��ذار" .وقد �أعلنت تركي ��ا اجلمعة �سحب 40
م ��ن جنوده ��ا كانوا يف مرك ��ز تدري ��ب النات ��و يف الرنويج،
بعد حادث ��ة لوح ��ات التدريب عل ��ى الرماية .واعت ��ذر الناتو
واحلكوم ��ة الرنويجي ��ة ع ��ن احلادث ��ة .وع�ب�ر وزي ��ر الدفاع
الرنويج ��ي ،فران ��ك باك ��ي يان�سن ،ع ��ن "�أ�سفه" مل ��ا وقع يف
احلادث ��ة .ومل يذكر النات ��و تفا�صيل ما ح ��دث مكتفيا بالقول
�إن "�إ�س ��اءة حدث ��ت" يف مرك ��ز التدري ��ب ،ولكن وكال ��ة �أنباء
الأنا�ض ��ول �أوردت �أن �ص ��ورة �أتاتورك و�ضعت هدفا للجنود
يف التدريب على الرماية.
ويف حادث ��ة ثانية فتح ح�س ��اب با�سم �أردوغ ��ان يف حماورة
افرتا�ضية مع عميل دولة عدوة.

ف ��ر زعي ��م املعار�ض ��ة الفنزويلية املخ�ض ��رم �أنطوني ��و ليديزما من
فنزوي�ل�ا ،وجنح يف الو�صول �إىل �إ�سبانيا ،رغم و�ضعه قيد الإقامة
اجلربي ��ة من ��ذ ع ��ام  .2015واجتاز ليديزم ��ا ،البالغ م ��ن العمر 62
عام ��ا ،احل ��دود �إىل كولومبيا ،اجلمع ��ة ،ومنها ج ��وا �إىل �إ�سبانيا،
وف ��ق ما ذكرت وكالة رويرتز .وق ��ال ليديزما الذي و�صل �إىل مطار
باراخا�س يف مدري ��د يف ال�ساعات الأوىل من �صباح �أم�س ال�سبت:
"يف �إ�سبانيا اليوم �أ�شعر باحلرية ،)...( ،دعونا ال ن�سمح مبوت
فنزوي�ل�ا ب�ي�ن �أيدين ��ا" ،م�ضيف ��ا �أن ��ه �سيلتقي م ��ع رئي� ��س الوزراء
الإ�سب ��اين ماريان ��و راخ ��وي .و�أو�ض ��ح الرجل ال ��ذي �شغل من�صل
رئي� ��س بلدية كراكا� ��س �سابقا� ،إنه جنح خ�ل�ال رحلته الربية ،التي

الربيطانية �إن ه��ذه ال�صفقة �إذا
مت��ت ف ��إن م��ن �ش�أنها توفري مئات
املليارات من ال��دوالرات للحكومة
ال �ت��ي �سجلت ع �ج��زا قيا�سيا يف
امليزانية العام املا�ضي بلغ حجمه
 79م�ل�ي��ار دوالر ب�سبب ت��راج��ع
�أ�سعار النفط.
وف�ي�م��ا ي�ل��ي ق��ائ�م��ة �أب� ��رز ث ��روات
الأمراء ورجال الأعمال املعتقلني:
ال��ول �ي��د ب��ن ط�ل�ال (رج ��ل �أع �م��ال)
 16.5مليار دوالر
حممد العمودي (رجل �أعمال) 12
مليار دوالر
�صالح ك��ام��ل (رج��ل �أع �م��ال) 3.7
مليار دوالر
بكر بن الدن (رج��ل �أع�م��ال) ثروة
�أ�سرته  7مليارات دوالر
الوليد بن �إبراهيم (رج��ل �أعمال)
 2.3مليار دوالر
عمرو ال��دب��اغ (رج��ل �أع�م��ال) 1.5
مليار دوالر
نا�صر الطيار (رج��ل �أعمال) 600
مليون دوالر
عادل الفقيه (رجل الأعمال ووزير
االق�ت���ص��اد والتخطيط ال�سابق)
 470مليون دوالر
الأم�ي�ر متعب ب��ن عبد الله (وزي��ر
احل��ر���س ال��وط�ن��ي ال�سابق) 110
ماليني دوالر

مل يف� ��ش �سرها لأي من حمبيه ،يف اجتي ��از  29نقطة تفتي�ش تابعة
لل�شرط ��ة واجلي�ش .وقد �سخر الرئي� ��س الفنزويلي نيكوال مادورو
من ليديزما قائال�" :أمتنى �أال ير�سلوه �إلينا ثانية .ميكنهم االحتفاظ
مب�صا�ص الدم ��اء" .و�أ�ضاف" :على �سكان مدريد �أن يظلوا حذرين
�أثن ��اء الليل .م�صا�ص الدماء (يف طريق ��ه) �إىل مدريد" .من جانبه،
رح ��ب رئي� ��س كولومبي ��ا ال�ساب ��ق �أندري� ��س با�سرتان ��ا بليديزم ��ا
ع�ب�ر تغريدة على تويرت ق ��ال فيها" :مرحبا باحلري ��ة!" .ومع قرب
انتخاب ��ات الرئا�س ��ة الفنزويلي ��ة ،يف ع ��ام � ،2018ص ��ار عدد كبري
م ��ن ال�شخ�صي ��ات املعار�ضة البارزة ،يف املنف ��ى �أو قيد االعتقال �أو
ممنوع من تويل �أي منا�صب ر�سمية.

الرئا�سة الفل�سطينية حتذر من �إغالق مكتب منظمة التحرير يف وا�شنطن
ح ��ذرت الرئا�س ��ة الفل�سطيني ��ة� ،أم� ��س
ال�سب ��ت ،من �إغالق مكت ��ب متثيل منظمة
التحري ��ر الفل�سطيني ��ة يف وا�شنط ��ن مع
ع ��دم جتديد ق ��رار فتح املكت ��ب الذي يتم
كل �ست ��ة �أ�شه ��ر .وق ��ال نبي ��ل �أب ��و ردينة
املتح ��دث با�س ��م الرئا�س ��ة الفل�سطيني ��ة
"ه ��ذا الإجراء ال ��ذي يه ��دف �إىل �إغالق
مكتب منظمة التحرير الفل�سطينية ميثل
خطوة غ�ي�ر م�سبوقة فى تاريخ العالقات
الأمريكية الفل�سطينية".
و�أ�ض ��اف يف ت�صري ��ح بثت ��ه الوكال ��ة

رام اهلل

رف� ��ض الرئي�س الرتكي اعتذار حلف �شم ��ال الأطل�سي (ناتو)
ع ��ن حادث ��ة وقعت يف من ��اورات مبرك ��ز تدري ��ب احللف يف
الرنويج �سحبت تركيا ب�سببها قواتها من املناورات.
وكان النات ��و اعت ��ذر لرتكيا عن و�ضع �ص ��ورة م�ؤ�س�س تركيا
احلديث ��ة ،م�صطف ��ى كمال �أتات ��ورك ،والرئي� ��س ،رجب طيب
�أردوغ ��ان ،عل ��ى لوح ��ات التدري ��ب عل ��ى الرماي ��ة .واعت�ب�ر
الرئي�س الرتكي �أن "هذا الت�صرف امل�سيء ال ميكن العفو عنه
بهذه ال�سهولة" .وقال يف خطاب تلفزيوين" :ر�أيتم الت�صرف
امل�سيء يف مناورات الناتو الأربعاء ،هناك �أخطاء ال يرتكبها
الأحمق و�إمنا يفعلها املنحط من النا�س فقط".
و�أ�ض ��اف �أردوغ ��ان �أن "ه ��ذه امل�س�أل ��ة ال ميك ��ن التغا�ض ��ي

ك�شفت �صحيفة نيويورك تاميز الأمريكية �أم�س ال�سبت ،عن �أن م�س�ؤوال
رو�سيا رفيع امل�ستوى حاول التو�سط لرتتيب لقاء بني الرئي�سني الرو�سى
فالدميري بوتني والأمريكي دونالد ترامب فى �أيار � 2016أي قبل �إجراء
االنتخابات الأمريكية.
و�أو�ضحت ال�صحيفة ،يف تقرير بثته على موقعها االلكرتوين� ،أن هذه
الأنباء و�صلت �إىل حملة ترامب بطريقة غري مبا�شرة حيث �أر�سل �أحد
الدعاة للق�ضايا امل�سيحية املحافظة ريك كالي ر�سالة بريدية مل�س�ؤويل
حملة ترامب �أكد فيها �أن �ألك�سندر تور�شني نائب رئي�س امل�صرف املركزي
الرو�سي واملت�صل بجميع �أجهزة الأم��ن فى رو�سيا قد اق�ترح اجتماعا
بني بوتني وترامب فيما مت ت�سليم الر�سالة �إىل حمققى جمل�س ال�شيوخ
الأم�يرك��ي .ولفتت �إىل �أن العر�ض الرو�سي قد و�صل �إىل م�سامع كبار
م�س�ؤوىل حملة ترامب وذلك قبل �أن يقوم جاريد كو�شرن �صهر الرئي�س
الأمريكي وكبري م�س�ؤوىل احلملة ب�إر�سال ر�سالة �إىل معاونيه يحثوهم
فيها بالرف�ض وذلك وفق ًا ملا ذكره �شخ�صان ُاطلعا على الر�سالة التي كتبها
كو�شرن.
وذك��رت ال�صحيفة �أن��ه على الرغم من ع��دم �إمت��ام املقابلة املقرتحة بني
ترامب وب��وت�ين� ،إال �أن طلب تور�شني يعد �أح��دث دليل على حم��اوالت
احلكومة الرو�سية تكثيف جهودها للتوا�صل والت�أثري على حملة ترامب
يف العام املا�ضي.
و�أ�شارت �إىل �أنه مبجرد �أن تال�شت �أ�صداء دعوة تور�شني ،خطط االبن
الأكرب لرتامب لعقد اجتماع فى برج ترامب الدويل بعدما علم �أن حمامي ًا
رو�سي ًا على �صلة بالرئا�سة الرو�سية (الكرملني) لديه معلومات ت�ضر
بهالري كلينتون و�أنه �سيعلنها �أثناء االجتماع.
واختتمت (نيويورك تاميز) �أن هذه االت�صاالت متثل دليال �آخر لتدخالت
رو�سيا كاخرتاق الأجهزة االلكرتونية التابعة لأع�ضاء احلزب الدميقراطي
الأم�يرك��ي �إىل جانب حماولة تقوي�ض ون�شر الدعاية امل�ضادة لرت�شح
كلينتون النتخابات الرئا�سة الأمريكية.
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ماك ��رون عل ��ى دعم ��ه .لق ��د �أظه ��ر
تجاهي �صداق ��ة خال�صة ،وهذا ما
لن �أن�ساه �أبد ًا" .
ث ��م تاب ��ع�" :أرى �أن فرن�س ��ا تلعب
دائم� � ًا دور ًا �إيجابي� � ًا ج ��د ًا ف ��ي
المنطق ��ة ،خ�صو�ص� � ًا والعالق ��ات
اللبناني ��ة الفرن�سي ��ة الت ��ي ه ��ي
عالق ��ات تاريخية ،وه ��و ما يهمنا
�أن ندعمه دائم ًا" .
وكان ��ت الرئا�س ��ة اللبنانية �أعلنت
ف ��ي وق ��ت �ساب ��ق �أم� ��س ال�سبت،
�أن رئي� ��س الجمهوري ��ة مي�ش ��ال
عون «تلقى �صب ��اح اليوم (�أم�س)
ات�ص ��ا ًال هاتفي� � ًا م ��ن الرئي� ��س
الحريري� ،أعلمه فيه �أنه �سيح�ضر
�إلى لبن ��ان للم�شاركة في االحتفال

الألماني� ،سيغم ��ار غابريل ،بهذه
الت�صريحات �أثناء م�ؤتمر �صحفي
م�شترك مع نظيره اللبناني.
و�أف ��ادت وكال ��ة الأنب ��اء الر�سمية
ف ��ي ال�سعودي ��ة ب� ��أن "المملك ��ة
قررت دع ��وة �سفيرها ف ��ي �ألمانيا
للت�ش ��اور ،كما �أنه ��ا �ست�سلم �سفير
�ألماني ��ا ل ��دى المملك ��ة مذك ��رة
احتج ��اج على ه ��ذه الت�صريحات
الم�شينة وغير المبررة".
وفي وقت الح ��ق ،ا�ضطر ماكرون
لتو�ضيح �أن الدعوة لي�ست عر�ضا
باللج ��وء ال�سيا�س ��ي ،م�شي ��را �إلى
�أن ��ه يتوق ��ع بق ��اء الحري ��ري ف ��ي
فرن�سا "لأيام قليلة".
ويعتبر �سفر الحريري �إلى فرن�سا
بمثاب ��ة ف�ص ��ل جدي ��د ف ��ي �أزم ��ة
�سيا�سية ا�ستثنائي ��ة مازالت تثير
العديد م ��ن التكهن ��ات والإدانات،
ح�سبم ��ا تو�ض ��ح لي ��ز دو�سي ��ت،
كبي ��رة محرري ال�ش� ��ؤون الدولية
في بي بي �سي.
وف ��ي ال�ساب ��ق ،ق ��ال م�س�ؤول ��ون
لبناني ��ون �إن الحري ��ري محتج ��ز
ف ��ي ال�سعودي ��ة ،وه ��و م ��ا نفت ��ه
الريا�ض.
كم ��ا نف ��ت ال�سعودي ��ة �إجب ��ار
الحري ��ري عل ��ى اال�ستقال ��ة ف ��ي
محاول ��ة لكب ��ح النف ��وذ الإقليم ��ي
لإي ��ران وم ��ن وراءه ��ا جماع ��ة
حزب الل ��ه اللبنانية الم�شاركة في
حكوم ��ة وح ��دة �شكله ��ا الحريري
العام الما�ضي.
و�أعل ��ن الحري ��ري ا�ستقالت ��ه ف ��ي
بي ��ان عب ��ر التلفزي ��ون ،اته ��م فيه
�إي ��ران بب ��ث "الخ�ل�اف والخراب
والدم ��ار" في المنطق ��ة ،وقال �إنه
كانت هناك م�ؤامرة الغتياله.
م ��ن جان ��ب �آخ ��ر م�ص ��در رئا�سي
فرن�س ��ي �أم�س ال�سب ��ت �إن فرن�سا
تبح ��ث ا�ست�ضاف ��ة اجتم ��اع
لمجموعة دعم دولية للبنان لبحث
الأزمة ال�سيا�سية.
و�أ�ض ��اف الم�ص ��در �أن ��ه ل ��م يت ��م
اتخ ��اذ �أي ق ��رار حت ��ى الآن ب�ش�أن
االجتم ��اع �أو م ��ا �إذا كان �سيعق ��د
على الم�ستوى الوزاري.
وت�شم ��ل المجموع ��ة بريطاني ��ا
وال�صي ��ن وفرن�س ��ا ورو�سي ��ا
والواليات المتحدة و�ألمانيا.

م�س�ؤول رو�سي تو�سط للقاء بني بوتني
وترامب قبل انتخابات �أمريكا

الر�سمي ��ة الفل�سطيني ��ة �أن �إغ�ل�اق املكتب
"يرتت ��ب علي ��ه عواق ��ب خط�ي�رة عل ��ى
عملية ال�سالم وعل ��ى العالقات الأمريكية
العربي ��ة" .وتاب ��ع �أب ��و ردين ��ة �أن ه ��ذا
الإج ��راء "ميث ��ل �ضرب ��ة جله ��ود �صن ��ع
ال�س�ل�ام وميثل كذل ��ك مكاف� ��أة لإ�سرائيل
الت ��ى تعمل على عرقلة اجلهود الأمريكية
من خ�ل�ال �إمعانها فى �سيا�سة اال�ستيطان
ورف�ضها قبول مب ��د�أ حل الدولتني" .كان
وزي ��ر اخلارجي ��ة الفل�سطين ��ي ريا� ��ض
املالكي قال ف ��ى ت�صريحات بثتها الوكالة

الر�سمي ��ة �أم� ��س �إن نظ�ي�ره الأمريك ��ي
ريك� ��س تيلر�س ��ون مل يوق ��ع حت ��ى الآن
عل ��ى املذك ��رة الدوري ��ة الت ��ي ت�ص ��در كل
�ست ��ة �أ�شهر والت ��ي ت�سم ��ح بالإبقاء على
مكت ��ب البعثة الفل�سطيني ��ة يف وا�شنطن
مفتوح ًا رغ ��م انتهاء مدة املذكرة ال�سابقة
قبل يوم�ي�ن .و�أ�ضاف "عدم التوقيع على
املذك ��رة ق ��د يك ��ون ج ��زءا من �إج ��راءات
�أمريكية ته ��دف �إىل ال�ضغط على القيادة
�أو �إح ��داث �إرباك فيما يت�صل بالعديد من
امللفات ال�سيا�سية".

