
ي�شار اإىل اأن حماولة احلجز عرب املوقع الإلكرتوين 
غرف  وج��ود  عدم  تظهر  املذكور  للفندق  الر�شمي 
ال�شحيفة  واأ���ش��ارت  احل���ايل.  ال��وق��ت  يف  �شاغرة 
خم�ش�ص  مطار  باإغالق  تفيد  �شائعات  اإىل  اأي�شا 
للطائرات اخلا�شة يف العا�شمة الريا�ص كي مينع 
البالد  مغادرة  من  فيهم  امل�شتبه  الأعمال  رج��ال 
ملكافحة  العليا  اللجنة  ن  ان  يذكر  توقيفهم.  قبل 
برئا�شة  ال�شعودي  العاهل  �شكلها  التي  الف�شاد، 
جنله ويل العهد الأمري حممد بن �شلمان، اأوقفت 11 
اأمريا و4 وزراء حاليني وع�رشات الوزراء ال�شابقني 
امللك  اإ�شدار  من  �شاعات  بعد  خمتلفة.  ف�شاد  بتهم 
�شلمان بن عبد العزيز اأمرا ملكيا بت�شكيل جلنة عليا 
الأمري  العهد  ويل  جنله  برئا�شة  الف�شاد  ملكافحة 
حممد بن �شلمان، نقلت قناة ”العربية“ عن م�شادر 
اأمريا   11 اأوقفت  ال�شعودية  ال�شلطات  اأن  ت�شمها  مل 
ال�شابقني  ال��وزراء  وع�رشات  حاليني  وزراء  واأربعة 
�شحيفة  واأف����ادت  ف�شاد.  بتهم  معهم  للتحقيق 
امللياردير  املوقوفني  بني  اأن  تاميز“  ”النيويورك 
وكذلك  العزيز.  عبد  ب��ن  ط��الل  ب��ن  الوليد  الأم���ري 
اأفادت مواقع اإلكرتونية �شعودية اأن من املوقوفني 
الأمري الوليد بن طالل. وقال م�شدر يف مطار جدة 
الإقالع  من  طائرات خا�شة  منعت  الأمن  قوات  اإن 
بهدف منع مغادرة �شخ�شيات لالأرا�شي ال�شعودية. 
وراأى كري�شتيان اأولريت�ش�شن من معهد جيم�ص بيكر 
العتقالت  هذه  ومدى  "نطاق  اأن  راي�ص  بجامعة 
للمملكة  احلديث  التاريخ  يف  مثيل  لهما  ي�شبق  مل 
اعتقال  تاأّكد  "اإذا  اأنه  م�شيفا  ال�شعودية"،  العربية 
الأمري الوليد بن طالل، ف�شي�شكل ذلك موجة �شدمة 

على ال�شعيد الداخلي ويف عامل الأعمال الدولية".

بعيد  ياأتي  الكبار  امل�شوؤولني  هوؤلء  اعتقال  ولكن 
اإ�شدار العاهل ال�شعودي اأمرا ملكيا ق�شى "بت�شكيل 
بن  حممد  الأم��ري  العهد  ويل  برئا�شة  عليا  جلنة 
والتحقيق،  الرقابة  هيئة  رئي�ص  وع�شوية  �شلمان، 
ورئي�ص  الف�شاد،  ملكافحة  الوطنية  الهيئة  ورئي�ص 
ديوان املراقبة العامة، والنائب العام، ورئي�ص اأمن 
الأنباء  وكالة  ن�رشته  الذي  الأمر  واأ�شاف  الدولة". 

ب�شبب  ح�شل  اللجنة  ت�شكيل  اأن  ”وا�ص“  ال�شعودية 
النفو�ص  �شعاف  بع�ص  قبل  من  "ا�شتغالل  وجود 
امل�شلحة  على  اخلا�شة  م�شاحلهم  غلبوا  الذين 
من  وازع  دون  العام  املال  على  واعتدوا  العامة، 
دين اأو �شمري اأو اأخالق اأو وطنية، م�شتغلني نفوذهم 
على  التطاول  يف  عليها  اوؤمت��ن��وا  التي  وال�شلطة 
متخذين  واختال�شه  ا�شتخدامه  واإ�شاءة  العام  املال 

طرائق �شتى لإخفاء اأعمالهم امل�شينة". وعزا اأعمال 
الف�شاد اإىل "تق�شري البع�ص ممن عملوا يف الأجهزة 
الوجه  على  مبهامها  قيامها  دون  وحالوا  املعنية 
ولة  اط��الع  دون  حال  مما  ه��وؤلء  لك�شف  الأكمل 
الأمر على حقيقة هذه اجلرائم والأفعال امل�شينة“. 
واجلرائم  ب�"املخالفات  الهيئة  م�شوؤوليات  وح�رش 
ق�شايا  يف  العالقة  ذات  والكيانات  والأ�شخا�ص 
واإ�شدار  "التحقيق،  العام" ومنحها �شلطات  الف�شاد 
اأوامر القب�ص، واملنع من ال�شفر، وك�شف احل�شابات 
واملحافظ وجتميدها، وتتبع الأموال والأ�شول ومنع 
نقلها اأو حتويلها من قبل الأ�شخا�ص والكيانات اأيًا 
اإج��راءات  اأي  اتخاذ  يف  احلق  ولها  �شفتها،  كانت 
جهات  اإىل  اإحالتها  تتم  حتى  ت��راه��ا  اح��رتازي��ة 
التحقيق اأو اجلهات الق�شائية بح�شب الأحوال". كما 
ب�"اتخاذ ما يلزم مع املتورطني يف ق�شايا  كّلفها 
الأ�شخا�ص  بحق  ت��راه  ما  وات��خ��اذ  العام  الف�شاد 
واملنقولة  الثابتة  والأ�شول  والأم��وال  والكيانات 
يف الداخل واخلارج واإعادة الأموال للخزينة العامة 
للدولة وت�شجيل املمتلكات والأ�شول با�شم عقارات 
الدولة، ولها تقرير ما تراه حمققًا للم�شلحة العامة 

خا�شة مع الذين اأبدوا جتاوبهم معها".
�شلمان  امللك  اأقال  اأخرى  ملكية  اأوامر  كما �شدرت 
بن  متعب  الأمري  الوطني  احلر�ص  وزيري  مبوجبها 
عبد اهلل بن عبد العزيز والقت�شاد والتخطيط عادل 
الركن  الفريق  البحرية  القوات  قائد  واأح��ال  فقيه 
عبد اهلل بن �شلطان بن حممد ال�شلطان اىل التقاعد. 
واأوردت ”وا�ص“ اأن امللك �شلمان عني الأمري خالد 
مكان  املقرن  عياف  بن  حممد  بن  العزيز  عبد  بن 
فقيه،  حمل  التويجري  حممد  وعني  متعب،  الأم��ري 
ورقى اللواء البحري الركن فهد بن عبد اهلل الغفيلي 

اإىل رتبة فريق ركن وعينه قائدا للقوات البحرية.

ال�شعودية  العلماء يف  الوكالة عن هيئة كبار  نقلت 
مكافحة  عن  اأهمية  تقل  ل  الف�شاد  مكافحة  اأن 
اأن  ”تويرت“  على  تغريدة  يف  واأف���ادت  الإره���اب. 
الإ�شالمية،  ال�رشيعة  به  تاأمر  الف�شاد  "حماربة 
تقل  ل  وحماربته  الوطنية،  امل�شلحة  به  وتق�شي 

اأهمية عن حماربة الإرهاب".
�شالح  ب��ن  ع��واد  والإع���الم  الثقافة  وزي��ر  واأف���اد 
تنفيذ  ي�شكل خطوة مهمة يف  الأمر  "هذا  اأن  العواد 
�شيا�شة اململكة الرامية للمحافظة على املال العام 
ا�شتغالل  على  عمل  من  وكل  املف�شدين  وحما�شبة 
مرحلة  انطالق  معلنًا  والتك�شب،  لالإثراء  من�شبه 
على  القائم  الدولة  اإدارة  لأ�شلوب  توؤ�ش�ص  جديدة 
اأن  واأ�شاف  والإخال�ص".  والأمانة  النزاهة  اأ�ش�ص 
باأنه لن يفلت  "وا�شحة وحازمة  العهد  ر�شالة ويل 
تورطه  ثبت  متى  واملعاقبة  املحا�شبة  من  اأح��د 
الأم��وال  "اإعادة  عن  وحتدث  الف�شاد".  ق�شايا  يف 
يف  منها  لال�شتفادة  حق  وجه  دون  من  املنهوبة 
م�شاريع التنمية واإعادة ع�رشات املاليني من اأمتار 
الأرا�شي امل�شتوىل عليها بغري وجه حق لال�شتفادة 

منها يف حل م�شاكل الإ�شكان".
ونقلت ”وا�ص“ عن رئي�ص الهيئة الوطنية ملكافحة 
عبداملح�شن  بن  خالد  الدكتور  )ن��زاه��ة(  الف�شاد 
خ��ادم  ع��زم  ي��وؤك��د  امللكي  "الأمر  اأن  املحي�شن 
اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان  امللك  ال�رشيفني  احلرمني 
�شعود و�شمو ويل عهده الأمني على اجتثاث الف�شاد، 
بالبلد،  اأ�رش  من  وكل  الفا�شدين  وحما�شبة  وتعقب 
العامة،  امل�شلحة  على  اخلا�شة  امل�شلحة  وغّلب 
اأو  دين  من  وازع  دون  العام  امل��ال  على  واعتدى 
�شمري اأو اأخالق اأو وطنية". واأكد اأن اللجنة �شتعمل 
تثبت  "حما�شبة ومعاقبة كائن من كان مّمن  على 

عليه جرمية الف�شاد".

اعتقال 11 أميرًا ووزراء بتهم فساد في السعودية وصحيفة أميركية تتكهن بمكان احتجازهم!
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الصحف اإلسرائيلية عن استقالة الحريري: بداية 
المواجهة بين السعودية وإيران في لبنان

وكالت � متابع��ة: مل ُتخ��ف ال�شحف الإ�رشائيلي��ة، وبع�ص متابعيها 
لل�ش��وؤون العربية، الرتياح لتبع��ات ودللت ا�شتقالة رئي�ص احلكومة 
اللبناني��ة �شع��د احلري��ري، عل��ى غ��رار ت�رشيح��ات رئي���ص احلكومة 
الإ�رشائيلية بنيامني نتنياهو، من لندن، معتربة اأّن ا�شتقالة احلريري 
تخدم عمليًا املوقف الدعائي لإ�رشائيل. واعترب نتنياهو، اأم�ص ال�شبت، 
يف ت�رشيح م��ن العا�شمة الربيطاني��ة، اأّن ا�شتقالة احلريري "مبثابة 
ق��رع جر�ص الإنق��اذ للمجتمع ال��دويل، لتخاذ خطوات �ش��ّد عدوانية 
اإي��ران، و�شط حماول��ة التباكي على و�شع لبنان"، م�شيف��ًا اأّن "اإيران 
ت�شع��ى لتحوي��ل �شوري��ة اإىل لبن��ان ثان". واخت��ار يو�ش��ي يهو�شواع 
مرا�شل ال�ش��وؤون الع�شكرية يف �شحيفة "يديع��وت اأحرونوت"، عنوانًا 
لتعليق��ه، الي��وم الأح��د، ج��اء في��ه "لق��د اأخ��رج الكلمات م��ن فمنا"، 
مو�شح��ًا ما يق�شده بالعن��وان املذكور بالق��ول اإّن "الأف�شل من بني 
كاتبي اخلطابات يف اإ�رشائي��ل ما كانوا ليتمّكنوا و�شع �شياغة اأمثل 
خلط��اب الرئي�ص احلريري �شد "حزب اهلل" واإيران". وبح�شب يه�شواع، 
ف��اإّن خطاب احلريري "و�شف ب�شكل دقيق، واإن كان بلهجة هجومية، 
التحدي��ات الت��ي تواجهها اإ�رشائيل ومنطقة ال���رشق الأو�شط كّلها، يف 
مواجه��ة حم��ور اإيران �شوري��ة ح��زب اهلل".  وراأى اأّن اخلط��اب "اأنهى 
اأ�شبوع��ني م��ن الأح��داث ال�شاخب��ة يف اجلبه��ة ال�شمالية الت��ي تبدو 
للوهل��ة الأوىل اأن ل عالق��ة بينه��ا، لكّنه��ا يف الواقع ت��دّل على حجم 
م�شت��وى النفجار املحتم��ل يف املنطق��ة، وتوؤ�رش ب�ش��كل اأ�شا�شي اإىل 
نهاي��ة احلرب يف �شورية، مع ما يرتتب من تداعيات لها على لبنان". 
وتط��رق يه�شواع اإىل حديث احلريري عن معلومات ب�شاأن اخلطر الذي 
يه��ّدد حياته، فقال اإّنه "من غري امل�شتبعد اأن يكون احلريري قد تلّقى 
معلومات بهذا اخل�شو�ص من جهات غربية، لكن هناك اأي�شًا احتمال 
ب��اأن يكون ه��ذا احلديث هو من��اورة فقط ل غري". وق��د اتفقت �شمدار 
بريي يف �شحيفة "يديعوت اأحرونوت"، والتي تغطي ال�شوؤون العربية 
لل�شحيف��ة، م��ع ترجي��ح اأن يكون احلديث ع��ن اغتي��ال احلريري، هو 
"جم��ّرد مناورة وذريعة"، قائلة اإّن "اأحداً يف لبنان ل ي�شّدق ذلك". 
ويف الوقت عينه، لفتت بريي بدورها، اإىل اأّنه بجانب الن�شاط الإيراين 
يف لبن��ان، تتدّخ��ل اإ�رشائي��ل بال�ش��اأن اللبن��اين وال�شيا�ش��ة الداخلية، 
م�ش��رية اإىل اأّن "الطائ��رات احلربي��ة الإ�رشائيلي��ة حتّلق ه��ي الأخرى 
وكاأّنه��ا يف �شاحة بيته��ا، يف طريقها اإىل ق�ش��ف مواقع واأهداف يف 
�شوري��ة، وه��ي تتح��ّرك يف اخلف��اء ومت��ّد اأ�شابعها للوح��ل ال�شيا�شي 
اللبن��اين". م��ن جهته، اعترب ت�شف��ي برئيل حمّرر ال�ش��وؤون العربية يف 
�شحيف��ة "هاآرت���ص"، الي��وم الأح��د، اأّن ا�شتقالة احلري��ري "هي بداية 
املواجه��ة بني ال�شعودية واإيران و"حزب اهلل" يف لبنان". واأ�شاف اأّن 
"الأزم��ة ال�شيا�شية التي يدخلها لبن��ان الآن، قد ت�شتمر لأ�شابيع يف 
اأح�شن حال، ريثما يتم انتخاب حكومة جديدة، لكّن ا�شتقالة احلريري 
حتم��ل وجهًا اآخر، و�شيناريو اأ�شد �ش��وءاً بالن�شبة لإيران و"حزب اهلل"، 
ق��د ُيرتج��م على �ش��كل مواجهات عنيفة، ب��ني موؤيدي احل��زب واإيران 
م��ن جهة، وب��ني موؤيدي احلريري م��ن جهة اأخ��رى". وبح�شب برئيل، 
ف��اإّن "اإيران و"حزب اهلل" ي��دركان جّيداً اخلطر ال��ذي تنتجه ا�شتقالة 
احلري��ري، وم��ن هنا ف��اإّن ال��رد الإيراين عل��ى اإعالن ال�شتقال��ة، باأّن 
ج��زءا م��ن موؤامرة اأمريكي��ة �شعودية م�شرتكة، يدل عل��ى خوف اإيران 
من فقدانها ال�شيطرة يف ال�شاحة اللبنانية التي �شارت حتى الآن وفق 
اإرادتها". و�شّدد برئيل على "�رشورة الرتّوي قبل اإ�شهار �شيناريوهات 
�شوداوي��ة، ب��اأّن "ح��زب اهلل" قد ي�شتغ��ّل ا�شتقالة احلري��ري ملهاجمة 

اإ�رشائيل، لتاأكيد �شيطرته على ال�شاحة اللبنانية"، على حد قوله.

 اأحدث��ت ا�شتقال��ة �شعد احلريري م��ن رئا�شة احلكومة ه��ّزة �شيا�شية 
يف لبن��ان، ا�شطرت رئي�ص البالد مي�شال عون لإلغاء زيارته للكويت 

اليوم الأحد، فيما قطع رئي�ص الربملان نبيه بّري زيارته اإىل م�رش.
واأعل��ن ب��ري اأن ه��ذه ال�شتقال��ة التي علم به��ا من و�شائ��ل الإعالم 
فاجاأت��ه. وتاب��ع رئي���ص جمل���ص الن��واب ال��ذي قطع زيارت��ه مل�رش 
للم�شارك��ة يف املنت��دى العاملي لل�شب��اب يف �رشم ال�شي��خ، تطورات 
اأجراه��ا م��ع رئي���ص  ا�شتقال��ة احلري��ري، وذل��ك خ��الل ات�ش��الت 
اجلمهورية تباحثا خاللها يف اآخر امل�شتجدات املتعلقة بال�شتقالة.

كم��ا توا�شل بري مع مفت��ي اجلمهورية ال�شيخ عب��د اللطيف دريان، 

ورئي���ص املجل�ص الإ�شالمي ال�شيعي الأعل��ى ال�شيخ عبد الأمري قبالن 
للبح��ث يف اآخر امل�شتج��دات يف لبنان. وات�شل للغاي��ة نف�شها بوزير 

الداخلية والبلديات نهاد امل�شنوق، وبقيادات لبنانية اأخرى.
وح��ذرت اأو�شاط �شيا�شية لبنانية ب��ارزة من اأن لبنان الذي قد يكون 
دخل يف اأتون ما ي�شبه الزلزال ال�شيا�شي بعد ا�شتقالة احلريري، ومن 

غري امل�شتبعد اأن يدخل يف اأزمة حكم م�شتع�شية قد متتد اأ�شهرا.
واأعلن��ت العالق��ات الإعالمية يف "ح��زب اهلل"، يف بي��ان، اأن الأمني 
الع��ام للحزب ح�ش��ن ن�رش اهلل، �شيتح��دث عند ال�شاع��ة ال�شاد�شة من 
م�ش��اء اليوم الأحد عرب ال�شا�شة، تعليقا عل��ى ا�شتقالة احلريري واآخر 
التط��ورات ال�شيا�شية. ونف��ى القائم باأعمال �شف��ارة اململكة العربية 
ال�شعودي��ة يف ب��ريوت، ولي��د البخ��اري، م��ا اأوردت��ه بع���ص و�شائل 

الإعالم ب�شاأن مغادرة دبلوما�شيي ال�شفارة لبنان.
واأك��د وزي��ر الدول��ة ال�شع��ودي ل�ش��وؤون اخلليج، ثام��ر ال�شبه��ان، اأن 
"ال�شعودي��ة مل حتّر�ص احلريري على ال�شتقالة ودعمنا كل مواقفه 

يف ال�شابق ومنها التفاق الرئا�شي".
واعت��رب يف حدي��ث تلفزي��وين اأن "ح��زب اهلل ح��اول نق��ل املع��ارك 
ال�شوري��ة اإىل لبنان وحاولوا �رشب الداخل اللبناين والدول العربية"، 
و�ش��األ: "م��ا الفرق بني ح��زب اهلل وداع���ص؟ اإنها تنق��ل الإرهاب اإىل 
املنطق��ة. ال�شبب الرئي�ص لن�شوء هذه احلركات هي اإيران وابنها البكر 

حزب ال�شيطان".
ويف الأثن��اء، اأع��رب رئي���ص "التيار الوطن��ي احلر" وزي��ر اخلارجية 
ج��ربان با�شيل ع��ن حزنه وح��زن اللبناني��ني اإثر ا�شتقال��ة احلريري 

فيم��ا احلكومة يف عز عطائها، وقال: "قلن��ا اأم�ص اإن البع�ص منزعج 
م��ن اتف��اق رئي�ص اجلمهوري��ة ورئي���ص احلكومة ومن عالق��ة التيار 

بامل�شتقبل وحزب اهلل والقوات وجميع اللبنانيني".
وع��ن �شدم��ة ا�شتقالة احلريري، ق��ال: "ل اأحد كان يعل��م بذلك، لكن 
م��ن لديه ح�ص �شيا�شي، يع��رف اأنه كلما تخ�رش داع�ص باملنطقة، ثمة 
م��ن يقول يج��ب اأن نحقق توازنا ب���رشب الإرهاب، اأق�ش��د اإ�رشائيل 
الت��ي ه��ي منبع الإرهاب يف املنطقة، وهي وج��دت الآن اأنه اآن وقت 

القت�شا�ص من لبنان بعد وقوفه بوجه الإرهاب".
وق��ال الرئي�ص ال�شابق للحكومة، جنيب ميقاتي، عرب"تويرت": " اأمتنى 
اأن مت��ر ه��ذه الأزمة على خ��ري بثبات لبن��ان على وحدت��ه وعروبته 

ووحدة اأبنائه يف مواجهة ال�شدائد".

ح��ذر الرئي���ص الأمريكي دونالد ترامب عن��د و�شوله اإىل 
الياب��ان م��ن و�شفه��م ب�"امل�شتبدي��ن" م��ن التهاون يف 
تقيي��م حزم وا�شنطن وحلفائها يف "الدفاع عن احلرية". 
اإىل  الآ�شيوي��ة،  جولت��ه  م�شته��ل  يف  ترام��ب،  وتوج��ه 
املوظف��ني الأمريكيني والياباني��ني العاملني يف قاعدة 
"يوكوت��ا" اجلوي��ة الأمريكية قرب العا�شم��ة اليابانية 
طوكي��و بالقول: "اإنكم ت�شكل��ون تهديدا عظيما" بالن�شبة 
للم�شتبدي��ن والدكتاتوري��ني احلري�ش��ني عل��ى مالحق��ة 
الأبري��اء، وذل��ك يف اإ�ش��ارة وا�شحة اإىل �شلط��ات كوريا 
ال�شمالي��ة. واأ�ش��اف ترام��ب، م�شريا على ما يب��دو اأي�شا 

اإىل الأزم��ة الراهن��ة ح��ول كوري��ا ال�شمالي��ة، اأن القوات 
الأمريكية "تنت���رش دائما"، وتابع: "هذا هو اإرث القوات 
امل�شلح��ة الأمريكي��ة، وه��ي اأعظ��م ق��وة داعم��ة للحرية 
والعدال��ة يف تاري��خ الع��امل". وذكر �شيد البي��ت الأبي�ص 
اأن التحالف الأمريكي الياباين كان ي�شكل حجر الأ�شا�ص 
يف الأمن الإقليمي خالل العقود ال�شتة املا�شية، متعهدا 
بتزوي��د الق��وات املرابط��ة يف القاعدة مبع��دات ع�شكرية 
اأعل��ن ترام��ب، يف �شبتم��رب  اأن  حديث��ة قريب��ا. و�شب��ق 
املن�رشم، اأنه �شي�شمح لليابان وكوريا اجلنوبية باقتناء 
املع��دات الع�شكرية الأمريكية املتط��ورة ملواجهة تهديد 
كوري��ا ال�شمالية. وتوجه ترامب، بع��د اإلقاء هذا اخلطاب 
اأمام موظفي القاع��دة، اإىل ملعب خا�ص للغولف �شمايل 

طوكيو ليواجه رئي�ص الوزراء الياباين �شينزو اآبي، ح�شب 
التف��اق ال�شابق ب��ني الزعيمني يف غ�شون ذل��ك، اأ�شدر 
16 م�رشعا اأمريكيا من قدامى املحاربني بيانا م�شرتكا 
حذروا فيه من اأن اندلع حرب مع كوريا ال�شمالية يهدد 
ب�شق��وط مئ��ات الآلف وحت��ى مالي��ني ال�شحايا خالل 
اأيامه��ا القليلة الأوىل، م�شريي��ن اإىل اأن ترامب الذي لوح 
غري مرة بال�شيناريو الع�شكري �شد بيونغ يانغ مل يطرح 
اأي خط��ة متن��ع انت�شار احل��رب اإىل خارج �شب��ه اجلزيرة 
الكوري��ة. وطال��ب البي��ان الرئي���ص الأمريك��ي بالتوقف 
ع��ن الإدلء بت�رشيحات ا�شتفزازي��ة حتول دون خطوات 
دبلوما�شي��ة وت�ش��ع الق��وات الأمريكي��ة امل�شلح��ة اأمام 

خماطر جديدة.

اأفادت �شحيف��ة "هوندي�شتان تاميز" باأن ح�شيلة 
�شحاي��ا الإع�ش��ار الق��وي ال��ذي اجت��اح فيتن��ام، 
الت��ي �شت�شتقبل غ��دا الثنني قمة منظم��ة التعاون 
 27 اإىل  اله��ادئ،  واملحي��ط  لآ�شي��ا  القت�ش��ادي 
اأعلن��ت �شابق��ا  اإع��الم  �شخ�ش��ا. وكان��ت و�شائ��ل 
م���رشع 11 �شخ�شا جراء الإع�ش��ار، فيما ل يزال 
22 �شخ�شا يف عداد املفقودين. و�رشب الإع�شار، 
اأم���ص ال�شب��ت، املناط��ق ال�شاحلي��ة بالق��رب م��ن 
منتجع نيات�شانغ التي تقع على بعد 500 كيلومرت 
جنوب��ي مدين��ة دانان��غ الت��ي �شت�شت�شي��ف القمة. 
وبلغ��ت �رشع��ة الري��اح 90 كيلوم��رتا يف ال�شاعة. 
ودم��ر الإع�شار اأكرث م��ن 600 منزل وت�رشر نحو 
40 األف منزل اآخر وانهارت مئات اأعمدة الكهرباء.
وقالت ال�شلط��ات املحلية اإنه��ا و�شعت عدة خطط 
ل�شم��ان اأمن امل�شارك��ني يف القمة يف حال وقوع 

اإع�شار اأو في�شانات اأو موجات ت�شونامي.
وم��ن املتوقع اأن ي�شارك يف القمة الرئي�ص الرو�شي 
فالدمي��ري بوتني والرئي�ص الأمريكي دونالد ترامب 
ورئي���ص ال��وزراء الياب��اين �شين��زو اآب��ي والرئي���ص 

ال�شيني �شي جني بينغ وزعماء اآخرون

استقالة الحريري فاجأت بري والسبهان ينفي تحريض السعودية له.. ونصر الله يعلن موقفه مساء

ارتفاع حصيلة ضحايا ترامب في اليابان.. من تحذير "المستبدين" إلى لعب الغولف مع آبي
اإلعصار في فيتنام إلى 
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مسؤول إيراني يكشف فحوى اللقاء بين واليتي والحريري

نقل��ت وكالة فار�ص الإيرانية، عن م�شدر مقرب من علي 
اأك��رب وليتي، م�شت�شار املر�شد الأعل��ى لل�شوؤون الدولية، 
ع��ن حمتوى اللقاء الذي جمع وليتي مع رئي�ص الوزراء 

اللبناين امل�شتقيل، �شعد احلريري.
ونقل��ت وكال��ة فار�ص، الي��وم الأحد، عن امل�ش��در، قوله 
اإن احلري��ري قدم خالل لقائه وليتي، طلبا �شعوديا اإىل 
اجلانب الإي��راين، باأن تتوقف طهران عن دعمها لل�شعب 
اليمن��ي، وحت�ش��ن بالت��ايل عالقاته��ا م��ع دول جمل�ص 

التعاون اخلليجي.
وردا عل��ى طلب احلريري قال امل�ش��در ذاته، اإن وليتي 
قال اإنه "يتعني عل��ى ال�شعوديني اأن يتوقفوا عن ق�شف 
الأبرياء يف اليمن واإنهاء احل�شار القت�شادي عليه كي 

ميهد ذلك لنطالق احلوار يف اليمن، بح�شب تعبريه".
كم��ا اأو�ش��ح امل�ش��وؤول الإي��راين، اأن اجلان��ب ال�شعودي 
واحلريري اأدركا اأن اإيران لن تقبل طلبهم، م�شريا اإىل اأن 
الريا���ص دفعت احلريري اإىل اإعالن ا�شتقالته على الفور 

من خارج لبنان.
واأ�ش��ار امل�ش��در ذات��ه اإىل اأنه "من خالل ن���ص ا�شتقالة 
احلري��ري يت�شح اأن اجلانب ال�شعودي هو من كتبه، واأن 
احلريري كان ياأم��ل اأن يتمكن بالنيابة عن ال�شعوديني 
وم��ن خ��الل زي��ارة وليت��ي اإىل لبن��ان، يف اأن ي�رشف 
اإي��ران ع��ن معار�شته��ا لل�شيا�ش��ة ال�شعودي��ة والعملية 

الع�شكرية التي تقودها هناك".
وكان رئي���ص ال��وزراء اللبناين، �شعد احلري��ري، قد اأعلن 
اأم���ص ال�شب��ت، يف خطوة مفاجئة ا�شتقالت��ه، من رئا�شة 

احلكومة.
وهاج��م يف كلمة متلف��زة األقاها من الريا���ص، وبثتها 
قن��اة "العربية"، هاجم اإي��ران وحزب اهلل بعنف، معتربا 
اأن الأجواء احلالي��ة يف لبنان ت�شبه الأجواء التي �شبقت 

اغتيال والده رفيق احلريري.
و�ش��دد عل��ى اأن اإيران "ما حتل يف م��كان اإل وتزرع فيه 
الفنت والدمار واخل��راب، وت�شهد على ذلك تدخالتها يف 
ال�ش��وؤون الداخلي��ة للبل��دان العربية يف لبن��ان و�شوريا 
والع��راق واليمن، ويدفعها يف ذلك حقد دفني على الأمة 
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تكهنت �صحيفة "نيويورك 
تاميز" الأمريكية مبكان 

احتجاز الأمراء ال�صعوديني 
الذين مت توقيفهم الليلة 
املا�صية من قبل �صلطات 

اململكة بتهم تتعلق بق�صايا 
ف�صاد. وقالت ال�صحيفة 

الأمريكية اإنه مت اإخالء فندق 
الريا�ض  كارلتون" يف  "ريتز 

اأم�ض ال�صبت، مع ورود 
معلومات غري موؤكدة باأن هذا 
الفندق قد ي�صتخدم لحتجاز 

اأع�صاء العائلة املالكة 
املوقوفني.
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