
�سعد  اللبنانية  احلكومة  رئي�س  اأّن  اإىل  واأ���س��ار 
من  ا�ستقالته  اإع��ان  من  الرغم  وعلى  احل��ري��ري، 
ال�سوء  اأنه لي�س قيد االعتقال، ملقيًا  اإال  ال�سعودية، 
والتي  الريا�س،  من  االأخ��رة  االأح��داث  ترابط  على 
بحق  التطهر  حملة  ثم  احلريري،  با�ستقالة  بداأت 
اإطاق �ساروخ  �سعوديني، ف�سًا عن  اأمراء ووزراء 
ليلة  "اإّن  هر�ست،  وق��ال  اليمن.  م��ن  احلوثيني 
العهد  لويل  بالن�سبة  حافلة  كانت  املا�سي،  ال�سبت 
ال�سعودي االأمر حممد بن �سلمان، معترباً اأّن وريث 
اململكة البالغ من العمر 32 عامًا تفّوق على نف�سه، 
والبوؤ�س  الفو�سى  من  العالية  امل�ستويات  وجتاوز 
االإن�ساين، الذي خّلفه بالفعل كوزير للدفاع، عندما 

�سّن احلرب على اليمن.
 �سعد احلريري

احل��ري��ري  ا�ستقالة  اأّن  اإىل  ه��ر���س��ت،  لفت  كما 
من  فقط  عام  بعد  جاءت  الريا�س  "املفاجئة" من 
من  اال�ستقالة  خطاب  باأن  مذّكراً  احلكومة،  تروؤ�سه 
الريا�س، والذي �سّن فيه هجومًا على اإيران و"حزب 
احلريري  ي�ستعملها  مل  ت�سعيدية  لغة  حمل  اهلل"، 
عندما  "احلريري  اأّن  اإىل  اأي�سًا  واأ�سار  �سنوات.  منذ 
غادر لبنان، مل يكن ينوي اال�ستقالة، واأّن ال�سعودية 
الوقت  اتخاذ هذه اخلطوة، كا�سفًا يف  اأجربته على 
عينه اأّنه "مع ذلك، ووفق معلوماتي هو مل ُيعتقل".

 �ساروخ احلوثيني
جاء  "فقد  ال�سبت،  ليل  حّل  الذي  الثاين  احلدث  اأما 
وقع  حيث  احل��ري��ري،  خ��ط��اب  م��ن  ���س��اع��ات  بعد 
احلوثيون  املتمردون  اأطلقه  املدى  بعيد  �ساروخ 
بالقرب  اليمن،  الكيلومرتات يف  اآالف  من على بعد 
قيل  وبينما  العا�سمة".  �سمايل  الريا�س  مطار  من 

اعرت�ست  ال�سعودي  اجل��وي  الدفاع  م�سادات  اإّن 
الذعر  من  م�ساهد  عن  تقارير  وردت  ال�ساروخ، 
احلوثيني  ر�سالة  اأّن  الكاتب،  وراأى  االأر���س.  على 
الذين عادة ما ي�ستهدفون مدينة جدة، والتي متّثلت 
العا�سمة  اإىل  موّجه  املدى  بعيد  �ساروخ  باإطاق 
اأّنها  على  ال�سعوديون  قراأها  امل��رة،  هذه  الريا�س 
"اإنكم  مفادها:  اإي��راين،  وكيل  من  وا�سحة  اإ�سارة 
ال�سغط  ف�سنزيد  اهلل،  حزب  على  ال�سغط  تزيدون 

عليكم يف الريا�س".
 حملة التطهر

الذي طبع ليلة  الثالث  وتوّقف هر�ست عند احلدث 
وهو  ب�سكل جيد"،  له  كان خمططًا  و"الذي  ال�سبت، 

�سعوديني  ووزراء  اأمراء  �سملت  التي  التطهر  حملة 
عبداهلل،  بن  متعب  االأم��ر  راأ�سهم  على  �سابقني، 
اململكة؛  يف  الثالثة  الع�سكرية  القوة  عن  امل�سوؤول 

وهي قوات احلر�س الوطني.
وبينما و�سع االأمر حممد بن �سلمان، وزارة الدفاع 
بن  حممد  عمه  ابن  اإطاحة  )بعد  الداخلية  ووزارة 
تكن  مل  اأّنها  الكاتب،  راأى  �سيطرته،  حتت  نايف(، 
�سوى م�ساألة وقت قبل اأن يق�سي بن �سلمان، االأمر 
حتت  الثاث  اململكة  قوى  جميع  ويجعل  متعب، 
اأّن بن �سلمان،  اإىل  اإمرته ال�سخ�سية. واأ�سار الكاتب 
جلاأ اإىل اأ�سلوب حكومي فريد من نوعه يف اململكة، 
عن  االإع��ان  التطهر،  هذا  تنفيذ  ق��رار  �سبق  حيث 

م�سيفًا  االعتقاالت،  تنفيذ  اأج��ل  من  �ُسكلت  جلنة 
اأّنه بذلك "يف نظر بن �سلمان، هوؤالء املعتقلون هم 
ما  اأول  اأّن  واعترب هر�ست  اإدانتهم".  قبيل  مذنبون 
ُياحظ يف مر�سوم ت�سكيل هذه اللجنة الذي اأ�سدره 
بن �سلمان، هو اأّن االأخر ي�سع نف�سه فوق القانون، 
وبعبارة اأخرى، ميكن لويل العهد، اأن يفعل اأي �سيء 
داخل  اأ�سوله  على  واال�ستياء  �سخ�س،  الأي  يريده 
وخارج اململكة. وذّكر باأّن بن �سلمان، يراأ�س االآن: 
القوى الع�سكرية الثاث يف اململكة )وزارتا الدفاع 
والداخلية واحلر�س الوطني(، و�رشكة "اأرامكو" اأكرب 
امل�سوؤولة  اللجنة  عن  ف�سًا  العامل؛  يف  نفط  �رشكة 
عن جميع ال�سوؤون االقت�سادية التي هي على و�سك 
اململكة،  ت�سهده  خ�سخ�سة  م�رشوع  اأك��رب  اإط��اق 
االإعامية  الو�سائل  جميع  على  اأي�سًا  وي�سيطر 
عن  النظر  "ب�رشف  اإّن��ه  هر�ست  وقال  ال�سعودية. 
من  الكثر  جتريد  يف  املتمثلة  ال�سيا�سية  االأخطار 
طريقة  ه��ذه  ثرواتهم،  من  االأغنياء  ال�سعوديني 
غريبة لت�سجيع االأجانب على اال�ستثمار يف اململكة، 
مة  ويبدو اأّن اإجراءات بن �سلمان، يوم ال�سبت، م�سمَّ
يف  االقت�ساد  اأّن  اإىل  واأ�سار  جميعًا".  لتخويفهم 
ا�ستنزاف االحتياطيات  حالة ركود، ويجري حاليًا 
على  �سلمان،  بن  فيه  ا�ستوىل  وقت  يف  االأجنبية، 
اأ�سول اأكرب رجال االأعمال يف اململكة، واأن�ساأ جلنة 
اإرادت��ه،  وفق  اأ�سول،  اأي  على  اال�ستياء  ت�ستطيع 
الذي  "ما  اأو يف اخلارج، مت�سائًا  الداخل  �سواء يف 
مينعه من فعل ال�سيء نف�سه بحق اأ�سول امل�ستثمرين 

االأجانب؟".
الوليد بن طال

اأّن االأمر  وك�سف هر�ست، نقًا عن م�سدر موثوق، 
م�رشوع  يف  اال�ستثمار  رف�س  ط��ال،  بن  الوليد 
اأّنه  اأعلن  التي  ال�سخمة  �سلمان  بن  مدينة  "نيوم"، 

�سيبنيها، فكان ذلك ال�سبب باعتقاله.
ابن  مع  اأي�سًا  اختلف  طال  بن  اأّن  اإىل  اأ�سار  كما 
حممد  االأمر  �رشاح  الإطاق  علنًا  دعا  عندما  عمه، 

بن نايف من قيد االإقامة اجلربية.
املالكة  العائلة  فروع  جميع  اأّن  اإىل  الكاتب،  ولفت 
م�سراً  االعتقاالت،  بهذه  تاأثرت  قد  ال�سعودية،  يف 
اإىل اأّنه ومبجرد اإلقاء نظرة على اأ�سماء االأمراء الذين 
مت اإق�ساوؤهم: بن طال، بن فهد، بن نايف، بن مقرن 
كان  بينما  االأخر يف حادث حتطم طائرة،  )تويف 
على ما يبدو يحاول الفرار من الباد(، تلحظ �سيئًا 
واحداً، هو اأّن االن�سقاقات يف العائلة املالكة تذهب 

بعيداً وبعمق ومت�س جوهرها.
�سوء اأخ�رش اأمركي

ذلك  ك��ل  ك��ان  "هل  ه��ر���س��ت،  ت�����س��اءل  ذل���ك،  اإىل 
ليحدث من دون �سوء اأخ�رش اآخر، من قبل الرئي�س 
تغريدته  عند  متوقفًا  ترامب؟"،  دونالد  االأمركي 
الختيار  اململكة  فيها  دعا  والتي  "تويرت"،  على 
"اأرامكو"،  اأ�سهم �رشكة  بور�سة وول �سرتيت، لطرح 
اختيار  كثراً  "�ساأقّدر  قائًا:   ،2018 العام  يف 
يف  االكتتاب  لطرح  نيويورك  لبور�سة  ال�سعودية 

اأرامكو. هذا االأمر مهم للواليات املتحدة!".
كما ات�سل ترامب بالعاهل ال�سعودي امللك �سلمان، 
ال�سلطة،  اإىل  و�سوله  منذ  فعله  ما  كل  على  وهّناأه 
وذلك يف وقت زار فيه �سهره جاريد كو�سرن اململكة 

للمرة الثالثة هذا العام.
الريا�س،  ال�سعودية  العا�سمة  هر�ست،  وو�سف 
االأو�سط"،  ال�رشق  يف  االأمن  انعدام  "عا�سمة  باأّنها 
البالغ  �سلمان  االأمر حممد بن  اأّن حتّركات  معترباً 
من العمر 32 عامًا، للح�سول على ال�سلطة املطلقة، 
امل��ج��اورة  البلدان  ا�ستقرار  زع��زع��ة  على  ق���ادرة 

وتنحية روؤ�ساء وزرائها.

"ميدل إيست آي": االستثمار في "نيوم" وراء اعتقال الوليد والحريري لم ُيعتقل
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مستشار خامنئي يزور حلب ويلقي كلمة أمام 
المتطوعين اإليرانيين للقتال

تعيين أول امرأة كمتحدثة باسم الخارجية القطرية

وصول ترامب في أول زيارة رسمية إلى الصين

وكاالت � متابع��ة: اأعل��ن علي اأكرب واليتي، م�ست�س��ار املر�س��د االأعلى االإي��راين، اأن اإيران 
م�س��تعدة للم�س��اركة يف اإعادة اإعمار �س��وريا، معتربا اأن حترير حلب كان �رشبة قا�سية 
لاإرهاب وبداية لنهايته يف �س��وريا. واأفاد مرا�س��ل قناة "RT" باأن م�ست�س��ار املر�س��د 
االأعل��ى األقى كلم��ة يف حلب اأم��ام املتطوعني االإيراني��ني للقتال هن��اك. ونقلت وكالة 
"مهر" اأن واليتي �رشح يف لقاء له مع حمافظ حلب، ح�سني دياب، باأن �سوريا �ست�سهد 
قريب��ا تطهر املناطق ال�رشقية يف �س��وريا وثم اإدلب غربي الباد، م�س��يفا اأن "االأعداء 
ظنوا خمطئني اأنهم ي�س��تطيعون دخول �س��وريا خال 7 اأيام وها قد م�ست �سبع �سنوات 
وك�س��فت موؤامراتهم". وقال واليتي اإن "احلرب بوكالة االإرهاب اأحلقت اأ�رشاراً ج�س��يمة 
مبدينة حلب وباقي املدن ال�سورية، لكن االإجناز االأهم هو اإرادة ال�سعب ال�سوري وقدرته 
على ال�سمود بوجه االإرهاب واإثبات �سجاعته بالدفاع عن بلده". من جهته، اأكد حمافظ 
حلب على اأن اأهايل حلب قدموا اآالف ال�س��هداء يف �س��بيل الدفاع عن املدينة، ولن يقبلوا 
اأبدا التهاون مع العدو، و"لن ين�س��وا اأبدا الت�س��حيات التي قدمها ال�سباب االإيرانيون يف 

الدفاع عن بادهم، وامتزجت دماوؤهم بدماء ال�سوريني".

وكاالت � متابع��ة: ع��ني وزي��ر اخلارجي��ة القطري حممد ب��ن عبدالرحمن اآل ث��اين، اأم�س 
الثاثاء، لولوه را�سد اخلاطر متحدثة ر�سمية با�سم الوزارة، لتكون بذلك اأول امراأة قطرية 
تع��ني يف ه��ذا املن�س��ب. وعملت اخلاطر وزيرة مفو�س��ة بوزارة اخلارجي��ة، وباحثة يف 
جم��ال ال�سيا�س��ات العامة، وهي مر�س��حة لنيل درج��ة الدكتوراه يف الدرا�س��ات ال�رشقية 
من جامعة اأك�س��فورد الربيطانية. كما اأنها حائزة ماج�س��تر العلوم من جامعة اإمربيال 
كوليدج لندن، وماج�ستر ال�سيا�سات العامة يف االإ�سام من جامعة حمد بن خليفة. ولها 
عدد من البحوث املن�سورة، منها كتاب عن ال�سيا�سات العامة يف قطر، و�ساركت يف عدد 
من املوؤمترات واملحا�رشات يف دول خمتلفة. و�س��غلت اخلاطر من�س��ب مديرة امل�ساريع 
البحثية يف موؤ�س�س��ة قطر، ثم مديرة للتخطيط واجلودة يف الهيئة العامة لل�س��ياحة، كما 
�ساركت كمحا�رشة يف معهد الدوحة للدرا�سات العليا، وهي باحثة م�ساركة يف "منتدى 
درا�س��ات اخللي��ج واجلزي��رة العربي��ة" يف جامعة اأك�س��فورد، وع�س��و يف جمل���س اأمناء 

موؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية.

وكاالت � متابعة: و�س��ل الرئي�س االأمريكي دونال��د ترامب، اليوم االأربعاء، اإىل 
بك��ني، يف اأول زيارة ر�س��مية له اإىل ال�س��ني، وذل��ك بعد انتهاء ج��دول اأعمال 
زيارته االأوىل اإىل كوريا اجلنوبية التي ا�ستمرت يومني. ومن املتوقع اأن يزور 
ترامب، يف وقت الحق من هذا اليوم "املدينة املحظورة" حيث �س��يقام ع�س��اء 
م�س��رتك له مع نظره ال�سيني �س��ي جني بينغ. وخال زيارة ترامب اإىل كوريا 
اجلنوبي��ة، وه��ي اأول زيارة ق��ام بها رئي���س اأمريكي اإليها من��ذ 25 عاما، زار 
قاع��دة "كام��ب همفريز" للق��وات االأمريكية املتمركزة يف مدين��ة بيونغ تايك 
باإقلي��م كيونغ كي، حي��ث التقى مع الرئي���س مون جيه-اإن الذي ا�س��تقبله يف 
القاعدة ب�س��كل مفاج��ئ. وقبل مغادرته الب��اد، حاول الرئي���س ترامب القيام 
بزي��ارة مفاجئة اإىل املنطقة املنزوعة ال�س��اح، ملبيا دع��وة من الرئي�س مون 
اأثن��اء حمادث��ات القمة املنف��ردة، اإال اأن الزيارة ف�س��لت نتيجة ل�س��وء االأحوال 

اجلوية.
وانتق��د الرئي���س ترام��ب، يف خط��اب اأدىل ب��ه اأم��ام اجلمعية الوطني��ة لكوريا 
اجلنوبية، ب�س��دة، انتهاكات حقوق االإن�سان يف كوريا ال�سمالية، موجها ر�سالة 

�سديدة اللهجة �سد بيونغ يانغ، قائا " ال تقللوا من �ساأننا وال جتربونا ".

 اتهمت وا�سنطن، اأم�س الثاثاء، طهران مبّد احلوثيني يف اليمن 
ب�س��واريخ اأطلقت على ال�س��عودية موؤخرا، داعية االأمم املتحدة 

اإىل حتميل اإيران امل�سوؤولية عن انتهاك قرارين ملجل�س االأمن.
وقالت ال�س��فرة االأمريكية يف املنظمة الدولية، نيكي هيلي، اإن 
املعلومات التي ك�س��فت عنها ال�س��عودية اأظهرت اأن ال�س��اروخ 
ال��ذي اأطلق يف يوليو/متوز، اإيراين من طراز "قيام"، وو�س��فته 

باأن��ه "نوع من االأ�س��لحة الت��ي مل تكن موج��ودة يف اليمن قبل 
ال���رشاع". واأف��ادت هيلي ب��اأن احلر�س الثوري االإي��راين انتهك 
قراري��ن ملجل�س االأمن ب�س��اأن اليم��ن واإيران بتقدميه االأ�س��لحة 
للحوثي��ني. واأ�س��افت اأن ال�س��اروخ ال��ذي جرى اإ�س��قاطه فوق 
ال�س��عودية ي��وم ال�س��بت "رمب��ا يك��ون اإي��راين املن�س��اأ اأي�س��ا". 
وتابعت: "ن�س��جع االأمم املتحدة وال�رشكاء الدوليني على اتخاذ 
االإج��راء ال��ازم لتحمي��ل النظام االإي��راين امل�س��وؤولية عن هذه 
االنته��اكات". من جهت��ه، قال ويل العهد ال�س��عودي، حممد بن 

�س��لمان، اإن اإم��داد اإي��ران احلوثيني بال�س��واريخ "يع��د عدوانا 
ع�س��كريا ومبا���رشا من جان��ب النظ��ام االإيراين وق��د يرقى اإىل 
اعتباره عما من اأعمال احلرب �س��د اململكة". ورف�س م�سوؤول 
اإيراين كبر، االتهامات وا�س��فا اإياه��ا باأنها "طفولية للغاية". 
وقال: "هل من املمكن من وجهة نظر ع�س��كرية اإر�سال �ساروخ 
طوي��ل ج��دا اإىل اليمن  يف وق��ت تقف فيه كل ال�س��فن املحيطة 
باليم��ن عل��ى اأهب��ة اال�س��تعداد العرتا�س اأي �س��حنات اأ�س��لحة 
اإىل اليمن؟...ال�س��عوديون واأن�س��ارهم يعرفون اأن اإر�س��ال اإيران 

�س��واريخ اإىل اليمن ق�س��ة زائفة". ويحظر ق��رار االأمم املتحدة، 
ال��ذي ن�س على اتف��اق اإيران النووي مع الق��وى العاملية، على 
طهران اإمداد اأو بيع اأو نقل اأ�سلحة خارج اأرا�سيها، دون موافقة 

م�سبقة من جمل�س االأمن.
ومين��ع ق��رار منف�س��ل ل��اأمم املتح��دة، ب�س��اأن اليم��ن، تق��دمي 
اأ�س��لحة لزعيم احلوثي��ني عبد امللك احلوث��ي، واثنني من قادته 
الع�س��كريني، والرئي���س اليمني املخل��وع علي عبد اهلل �س��الح، 

وابنه "ومن يت�رشفون بناء على توجيهاته".

اأكد الرئي�س البوليفي اإيفو مورالي�س، اأم�س الثاثاء، 
اأنه م�س��تعد لطرد القائم باالأعم��ال االأمريكي من 
الب��اد اإذا وا�س��لت وا�س��نطن تق��دمي الدعم املايل 
 ABI للق��وى اليمينية يف بوليفيا.  ونقلت وكالة
عنه القول: "اإذا وا�س��لوا متويل اليمينيني وو�سع 
خط��ة املوؤامرة فلن تهتز يدي و�س��اأقوم من جديد 
بطرد القائم باالأعمال االأمريكي". ومن املعروف 
اأن بوليفي��ا تعت��رب اإح��دى دول اأمري��كا الاتينية 
الت��ي لها عاقات متوترة م��ع الواليات املتحدة، 
مقابل عاق��ات وثيقة مع كوبا وفنزويا.  ويرى 
مورالي���س اأن الواليات املتح��دة تقف وراء اأفعال 

ون�ساطات خ�سومه ال�سيا�سيني. واأ�ساف الرئي�س 
البوليف��ي: "ال تدرك القوى اليميني��ة حتى كيفية 
مهاجمتن��ا. وتع��د ال�س��فارة االأمريكي��ة بنف�س��ها 
ا�س��رتاتيجية هج��وم ه��ذه الق��وى �س��دنا". جتدر 
االإ�س��ارة اإىل اأن مورالي���س كان قد اأعلن يف العام 
2008، ال�سفر االأمريكي يف الباز �سخ�سية غر 
مرغ��وب فيه��ا، متهم��ا اإي��اه بتمويل املعار�س��ة 
ودع��م اأعمال ال�س��غب واأبع��ده اإىل خ��ارج الباد. 
وبع��د ذلك بف��رتة ق�س��رة، ط��ردت اإدارة الرئي�س 
االأمريك��ي ال�س��ابق، ج��ورج بو���س االب��ن، �س��فر 
بوليفي��ا من وا�س��نطن واأ�س��افت الدولة املذكورة 
اإىل قائمة الدول التي تتجاهل التزاماتها الدولية 

مبجال مكافحة جتارة املخدرات.

اأم���س  االأمريكي��ة،  قال��ت وزارة اخلارجي��ة 
الثاث��اء، اإنها حثت ال�س��عودية عل��ى اإجراء 
حماكمة "عادلة و�س��فافة" للمحتجزين يف 

اإطار حملتها االأخرة �سد الف�ساد.
هي��ذر  ال��وزارة،  با�س��م  املتحدث��ة  واأك��دت 
ن��اورت، اأن الوالي��ات املتحدة مل تكن لديها 
معرف��ة م�س��بقة باحلمل��ة، التي اأ�س��فرت عن 
اعتق��ال الع�رشات بينهم اأع�س��اء يف االأ�رشة 
احلاكمة ووزراء ورجال اأعمال منهم االأمر 

الوليد بن طال.
وقالت ناورت: "نوا�س��ل ت�س��جيع ال�سلطات 
ال�س��عودية عل��ى ماحقة امل�س��وؤولني الذين 
تعتق��د اأنهم فا�س��دون ق�س��ائيا، ونتوقع اأن 
تفعل ذلك بطريقة عادلة و�سفافة"، م�سيفة: 

"ندعو حكومة ال�سعودية اإىل فعل ذلك".
تلق��ت  املتح��دة  الوالي��ات  ب��اأن  واأف��ادت 
تاأكي��دات م��ن احلكوم��ة ال�س��عودية باأنه��ا 
�ستفعل ذلك، لكن م�س��وؤوال اأمريكيا اآخر اأبلغ 
ال�س��حفيني، يف وقت الح��ق، باأنها اأخطاأت 
التعب��ر واأنه��م مل يتلق��وا تاأكي��دات من هذا 

القبيل.

واشنطن تدعو لتحرك دولي ضد طهران النتهاكها قرارين لمجلس األمن

واشنطن تحث الرياض موراليس يهدد بطرد القائم باألعمال األمريكي لتمويله المعارضة
على إجراء محاكمة 
"عادلة وشفافة" 
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دمشق: القوات التركية واألمريكية في سوريا "محتلة وغير شرعية"

قال��ت بثين��ة �س��عبان، م�ست�س��ارة الرئي�س ال�س��وري 
ب�س��ار االأ�س��د، اأم���س الثاث��اء، اإن الق��وات الرتكي��ة 
واالأمريكية املوجودة على االأرا�سي ال�سورية "قوات 

حمتلة وغر �رشعية".
واأ�سافت �سعبان، يف مقابلة تلفزيونية، اأن احلكومة 
ال�س��ورية لن تتخلى عن مدينة الرقة، التي �س��يطرت 
عليه��ا ق��وات �س��وريا الدميقراطي��ة ب�س��مال الباد، 
بعدم��ا ط��ردت تنظي��م "الدولة االإ�س��امية" ال�س��هر 

املا�سي منها.
وتابع��ت: "تركي��ا الي��وم ه��ي دولة حمتل��ة تتواجد 
قواتها على اأر�س��نا ب�س��كل غر م���رشوع متاما كما 
الق��وات االأمريكي��ة تتواج��د ب�س��كل غر م���رشوع"، 
م�س��رة اإىل اأنه �س��يتم التعامل مع املو�س��وع "كما 

نتعامل مع اأي قوة غر �رشعية على اأر�سنا".
خا�س��ع  �س��يء  "كل  االأ�س��د:  م�ست�س��ارة  وقال��ت 
لل�سوريني وللحوار بني ال�سوريني وال ميكن اأن يكون 
هناك حوار حول تق�س��يم اأو قطع ج��زء من الباد اأو 
الفدرالي��ة كما ي�س��مونها"، م�س��يفة اأن ما حدث يف 
كرد�س��تان الع��راق "ينبغي اأن يكون در�س��ا" للقوات 

الكردية.
م��ن جهتها، اأك��دت ق��وات �س��وريا الدميقراطية بعد 
�س��يطرتها عل��ى الرقة، اأن املدينة �س��تكون جزءا من 
نظام "ال مركزي احتادي" يف �س��وريا. لكن م�سوؤوال 
اإيراني��ا كبرا ق��ال، يوم اجلمعة املا�س��ي، اإن قوات 
احلكومة ال�سورية �س��وف تتقدم قريبا لل�سيطرة على 

املدينة.
وق��ال التحالف الذي تقوده الواليات املتحدة �س��د 
"داع�س" يف �سوريا مرارا اإنه ال ي�سعى لقتال قوات 
االأ�س��د رغم اأن وا�سنطن واأنقرة تطالبان بتنحيه عن 

ال�سلطة.
ويف وقت �س��ابق من الثاثاء، اأ�سار الرئي�س ال�سوري 
القت��ال يف  �سيوا�س��لون  اأن اجلي���س وحلف��اءه  اإىل 
�س��وريا بعد طرد "الدولة االإ�س��امية" من اآخر معقل 

كبر لها يف الباد مبحافظة دير الزور.
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توّقف دايفيد هري�ست، 
الكاتب الربيطاين 

ورئي�س حترير موقع 
عند  اآي"،  اإي�ست  "ميدل 

الأحداث الأخرية املرتبطة 
بال�سعودية، كا�سفًا اأّن 

ال�سبب احلقيقي لعتقال 
الأمري الوليد بن طالل، 
يعود لرف�سه ال�ستثمار 

يف م�سروع "نيوم" الذي 
اأطلقه ويل العهد الأمري 

حممد بن �سلمان.
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